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الموضوع

أسيوطهحافظةفىالأزياء

أسيوبطفىالرجالأزياء

أسيودطفىالنسماءأزياء

ا+هصر

مقدمة

ا!مصرالأزياءفى

الآفصرفىأزياًالنساء

الأقصرفىالرجالأزياء

أسوان

مقدملا-

أسواننىالأفلاء

النوبة

مقدمة

النوبةفىالأزياء

النويةفىالنساءأزياء

النوبةفىالرجالأذياء

تركيا:الثالثالفصل

هقدمة

التركيةالأزياء

التركيةالرجالأرياء

النساًالتركيةأزياء

سوريما:الوابعالفصل

مقدمة

السوريةالأزباء

الصفحة

76-97

ول

76-97

08-85-

08-82

82-85

82-85

85

86-19

8،-98

98-19

29-701

29-201

301-701

301-156

156-701

801-122

011

011-122

011-116

116-122

123-915

125-913

014-915
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.تقكيم.
إلىحم!الدراسساتمن،لددلدالا!ماملالدْ،-ثا!و!أاسة!ند ..

را!هـالعادات-والتطريزالزخارفومنهالاومكملاتهاالملا.دراسةجانب

ا!و-لتارادراسةجانبطلىل!،الشعوبصتلكوحضاراتنوَوآ

تنعكعأثارهاح!الدراساتهذهكلوالأوالبثيجرالمصورةوالمخطوطات

دهـيللالمحطعص

والحفاظالتقلديةالثقانةتساه!هـنثراساتهدتالدأنفيهشكلامما

فيا!اديميةالبحوثلخدمةا-!اثتسدلأنشكولاعلم!هـالالدلار،

الحضاريةللقيمةنظرااكبيرر!الأهممةدرجةعلىالمتخصصةالمجالات

المميزالطابعلهاجعلتالتىوالمؤثراتالطررتلكأصلعنللكشفوذلكوالفنية

وتحِليلومسمياتخصائص.تحملهماخلالمنالمختلفةالأساليبوابرار

طزىمكملاتمناليهمالصافوماوزدؤفةِولونمنتحبوقفصيلاها

إَالتارلخيةبالأصولالأقلاءهذهعلاقة.ومدى.والزينة

المادةجمعتوقد.كبيرينوجهداوقتاالكتابهذا4عدادمنىأخذوقد

الميدانية.الدراساتجانبإلىعديدةومعاجمومراجعمصادرمقوالصورالعلمية

.عديدةلسنواتالمجالهذافيبتدرشمهاقمتالتيوالمذكرات

منالعديديضموالذىالكتابهذاتقديمفىوفقتقدكرنأنوأرجو

تشعبتأنبعدوخاصة.شاملامتخصصاعلميأمرجعايكونحتىالشعوبأزياء

.التخصصاتهذهبدراسةتقومالتىالكليات

الملابسوأقسامالمنزلىالاقتصادبكلياتالعلياالدراساتطلابف!لى

وكلياتالنوعيةالتربيةوكلياتالعرييةبالدولالمتناظرةوالكلياتبمصروالنسيج

هذاأقدمهؤلاءكلإلي،المسرحيةوالفنونالتطبيقيةوالفنونالجميلةالفنرن

فىوالمتخصصينعامةبصفةالعربيةالمكتبةإلىإضانجةيكونأنوأرجو.الكتاب

خاصة.بصفةالمجالهذا

الموفقوِالله
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متدمة

الأولايصل

الفولكورلعلمممقدمة

االثمعبيةالألفنون

/لرلقيم

الاجتماعيةرلعادات

ا!لدهَال!

كلموز

مصر:،لثانىاَليصل

مقدمة

الشرقيةمح!نجظة

ممَدمه

افم!قيةف!هـمحافظةالأ!نريلى

الشرقيةخىأف،ط!ء

الشرقيةفىالرجالأزياء

سيناء

مقدمة

سيناءجنوبفىالأزياء

سيناءجنوبفىالرجالأزياء

سيناءجنوبنىالنساءأزياء

سيناءشمالبل!وأزياء

أسيوطمحافظة

مقدمة

الكتابفهرست

الصفحة

13-16

17-04

جل!-9

23-32

32-34
ححبم
خ!ض

-!

38-04

7-41.؟

43-48

9458-

94-51

52-58

52-57

57-58

95-73

95-63

64-07

64-65

65-07

07-73

74-97

74-75
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سوريافىالرجالأزياء

سرريافىالنساء(يماء

نلسطين:الخاس!الفصل

مقدمة

فلسطينفىوالتطريزالزخارف

ا!طينيةالأزياء

فلسطينفىالنساءأزياء

فلسطيننىالرجالأفلاء

فلسطينفىالزينةوأدواتالحلى

الخليجدول:السادسالفصل

الخليجلولفى!زياءالمميزةوالسماتالخصائص

الحجازبلادفىالأزياء

الحجازبلادفىالرجالأزياء

الحجازبلادفىالنساءأزياء

السعوديةالعربيةالمملكةمناطق

البحرين

مقدمة

البحريننىالأيماء

البحرينفىالنساءأزياء

البحرينفىالرجالأزياء

غمان

مقدمة

غماننىالأيماء

غمانفىالنساءأزياء

الصفحة

014-145

145-915

016-253

162-174

174-183

184-102

184-491

102-لأ49

251-302

402-285

602-802

902-921

902-214

214-921

022-221

222-231

222-225

226-231

226-023

023-231

232-.244

232-236

237-244

237-238
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الموضدع

عُمانفىالرجالأزياء

عُمانفىالحلى

العربيةالإماراتدولة

مقدمة

الإماراتدولةفىالأدياء

الإماراتدولةفىالنساءأزياء

الإماراتلولةفىالرجالأزياء

الإماراتدولةفىالحلى

قطر

مقدمة

قطرفىالأزياء

قطرشالرجالأزياء

قطرفىالنساءأزياء

الكويت

مقدمة

الكويت!الأزياء

الكويتفىأزياًالنساء

الكويتفىالرجالأناياء

العراق:السابعالفصل

مقدمة

العراقفىالأزياء

العراقفىالرجالأذياء

العراقفىالنساءأن!ياء

الأندلس:الثامن10
يمصل

الصفحة

238-923

923-244

245-264

245-252

253-264

253-256

257-263

264-لآ63

265-272

265-266

267-272

267

267-272

2*-285

*2-278

927-285

927-283

283-285

286-903

928-2لمه

092-903

492-903

031-321
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الموضوع
مقدمة

الأندلسفىاكلزماء

الأندلسفىالرجالأزياء

الأندلسفىالنساءأزياء

الأندلسفىالمنسوجات

العربىالمغرب:التاسعاييصل

المغرب

مقدمة

المغربفىالأزياء

،المغربفىألنساءأيماء

المغربفلىالرجالأزياء

"!ط

مقدمة

تونسفىالأزياء

تونسفىالنساءاًزياء

ليبيا

مقدمة

ليبيافىالأزياء

ليبيافىالرجالءأفلا

ليبيافىالنساءأزياء

الجزائر

مقدمة

الجزائرفىالأزياء

الجزاثرفىالرجالأزياء

الصفحة

312-314

315-321

315-317

318-931

931-321

ول322-3

324-933

324-325

326-933

326-335

335-933

034-934

345-341

342-344

344-934

035-378

035-036

136-378

136-936

936-378

لمه937-3

937-383

ول384-3

384-385
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الجزائرفىالنساءأرياء

الصين:العاشرالفصل

مقدمة

الصينفىالأزياء

الصينفىالرجالأزياء

الصينفىالنساًأزياء

اليابان:عشرالحادىالفصل

مقدمة

اليابانفىالأزياء

اليابانفىالرجالىأزياء

اليابانفىءالنساأزياء

الهند:عثمرالثانىالفصل

مقدمة

الهندفىالأزياء

الهندفىالنساءأذياء

الهندفىالرجالأزياء

واًسواقهاالافدبلدانأهم

اًورويا:عشرالثالثالفصل

أدللبمافىالتقليديةعلأزياء

اللوحات

العربيةالمراجع

الأجنبيةالمراجع

-12-

الصفحة

لمه3-؟38

938-604

193-893

993604لات

993-304

304-604

457-426

904-941

425-426

042-422

422-426

427-954

942-438

943448-

943-445

445448-

944-451

046-462

462
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.مقدملا

جميعاالاختلافاتدونلكن.ذلكوغيروثقانةولغةشكلامختلفونالبشر

:البشرةلوناختلات"يبرر

التىواللهجاتاللغاتفىأيضابل،ألوانهمفىفقط!ختلفرنلاالبشرإفي

وكفاليدهم.وعأدإتهموزينتهمومكملاتهاملابسهموفىيتكلموفىْ!بها،

ملابسهافىتتمثلحيايمالشعوبمنمهمجانبعنيبحثالكتاب-!9وهذا

الرئيسيةالمظاهرينالم!بسوتعتبروال!ينةأ.الزىومكم!تورخارفهاومنوجاتها

حياته.طوالللفردملارمةفالملابس،المجتمعاتمنمجتمع-لأى

الحضارىالتقدممدىتوضحالتىالعواملأهممنالأزياءدراسة!وتعتبر

.البلدانمنبلدلاىالاقتصادىوالانتعاش

التراثمنيتجزألاجزءأتعتبروالتىالفنونمنفنا!فلشعوبودراسة

جيل،بعدجيلاالأجيالتتوارثهاالتشكيليةالفنونمنمجموعةمنالمتكونالقومى

علماءتعريففىالأزياءلأن،الأخرىالشعوبعنشعبكلتميزالتىوهى

المميزله!-للشع!.اتعنىاللغة

كل-فىوالس!ام!يةوالدينيةوالنفسيةوالاقتَصاديةوالتاريخيةآلاحتماعيةاث!لحغر%

المجممع،مىأحرىإلىطبمهوصاحر،إلىسحصصءيدل!واللباس

والبيئ!ةالجويةالعواملفيهتتحكمبلد،الىبلدومنمنطقةإلى

.مكان

الأهميةمندراستهاف!ن،الشعوبتراثمنهاماجزءأالأزياءكانتولما

إليهاينتمىالتىالمنطقةأو.البلديعرفأنيستطيعالتقليديةللأزياءفالمتأمل،بمكان

نأيمكنكما.الخ...خليجىأويابانىأوهندىالزىهذايقالكأن-زىكل

وأرومانىأوإغريقىأوقديممصرىزىهذايقالكأنالتاريخيةالأزياءتتحدد

.اغ...أشورى

التىوعناصرهوأساليبهماقوماتهله،الجميلةالفنونمنالأزياءفن6*ريعتبر
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.متميزةخاصةوحدةمنهتجعل

حتيترتدىمارالتالعالمودولمناطقمعظمفىالتقليديةالإزياءهنوكثير

لمحيطملاءمةا!ثركانتأنهايثبتمماعدةقرونمدىعلىتتغيرولم،اليوم

لا.فيهانشأتالتىألييئة

الطبيعيةوالموادللمناختبعاالشعربمنشعبلأىبدايةيتحددفالزى

واقتصاديةواجتماعيةدينيةعواملعدةتتدخلثم،الزىهذالصنعالمتاحةالمحلية

فنية.ويراعة

ترتدىأنهاإلا،دائمةبصفةترتدىلاكانتوإنالتقليديةالأزياءوهذه

/.والاحتفالاتللمهرجاناتكأزياء

المحليةالمتميزةشخصيتهالزىليعطىالزخرفهّعنصريتدخلماوغالبا

فيها،المغالاةتعنىلاالأحيانبعضفىالأزياءفىالزخارفوأهمية.والقومية

الحياةفىالعديدةوالطبيعيةالجماليةالمظاهرإظهارفيمساعدعنصرمجردلأنها

مغزىلهايكونالأحياقمنكثيرفىفالزخارف.المتنوعةوالشعوبالبلادوعادات

من،دولكثيرفىرخرفيةصورفىتظهركلهاوالقمروالنجومفالشمس،رمزى

بلدانمن8جغرافيةتصميماتصورةفىتنعكسالأحيانوَ،العالم

تعكسوالتىالأزياءعلىالمنقوشةوالخليجيةالبحريةالجزرذلكومثال،العا

أصدافمنالبيئةتللثماْبكلرمزيةرخرفيةصورةفىالطبيعيةالبحريةالبيئة

مسترحىيكونمتنوعرخرفىتتاجمنفيهمابكلالمائىوالرمز،بحريةوطحالب

البحرية.الطبيعيةوالبيئةوالطوفانوالفيضاناتالبحارمن-.

بنقوشملابسهاتالغلإمنالقادمةالقبائلتزخرفالأحيانبعضوفى

حيواناتهم.منمستوحاة

بهم.المحيطةالجبليةوالبيئةالهضابمنرخارفهمالجبالسكان!-حَىكقا

وال!نسِيجالتطريزنالووأنقوشاختيارالجويةالأحوالأخرىحيةت

نريانه.علىالغالباللونلهبلدفكلللأزياوالطباعة

الأجناساختلفتفمهما،الزخرفىبالطابعتمتازعامبوجهالتقليديةوالأزياء
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كلها.للشعوبالفطرىالذوقهذامظاهربينتحمعظاهرةفهناكوالاقطار

قدالدلاياتأوالحلياتأووالنقشالتطريزفىالمستخدمةالزخرفيةفالرحدات

هناكوكأن،البراقةالزاهيةبالألرانضغوفالشعبىفالذوق.تختلفوقددَشابه

تارة.ثداخلالتىالمشحرنةالزخارتلغةهىالبشر،جميعبهايتحدثمرحدةلغة

منعصركلفيهتحفظسجلاالتقليديةالأزياءوتعتبر.سذاجةفىأخرىوتفترق

الشعرب.ارلاءتاهـيخ

نأالاالشعربلأزياهبالنسبهالمسمياتاخ!لافأولشابهمنالرغموعلى

فترةإلىنرجعرالتىللملابسالتاريخيةالأضمولمنأشكالهاأخذتمنهاكثيرا

الدولأزياءتأليروكذلك.الاسلامىالعصرالىبعدهاوماالفراعنةعصر

ضمنتوالتى،الوسطىالعصررفىوبخاصةالأوروبيةالدولأزياءعلىالاسلامية

فيبالملابستأثرهاومدىالأوروبيةالتقلبديةالأزياءهذهمنبعضاالكتابهذا

لهذهالملازعةالرأسوأغطيةوالاتساعالطول7حيثمنوبخاصة،الإسلامىالعصر

الملابس.

القميصأننرىالملاحظاتوببعضالتقليديةللأزياءالتاريخيةالأصرلوعن

والطاقيةالعمامة،الرأسوأغطية،والبردةوالعباءةوالجبةوالقفطانوالسروال

بلدمنالأسماءاختلفتوربما،التسميةبنفستكونربماوغيرهاوالشالوالكوفية

الملابسهذهكلأنواضحةدلالةيدلكلههذا.والخماروالطرحة.آخربلدإلى

التاريخية.لأصولهاترجعالرأسوأغطية

التاريخيةللأصولوالإنشائيةالتشريحيةالأشكالإلىالنظرأمعنانحنهـاذا

فمثلا،التشريحىالشكلنفستحملالتقليديةالملابسأننجد،كثيرةلملابس

وقدالاتساعأوإلأطوالفىتختلفقدالخ...والصديرىوالدراعةالعباءة

كرشعلىتربعاوالدراعةالعباءةأننرىالشعوبأزياءدراسةوعند.تتشابه

.كثيرةبلادفنالتقليديةالأزياء

كثيرفيومنتشرةكئيرةفنراهاالملتحفةتسمىوالتىالمخيطةغيرالأزياءأما

وليبياوالجزائروالمغربتونىفيفنجدها،العربىالمغربفىالتقليديةالأزياءمن
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اليرنانيةالأزياءإلىالمخيطةغيرالملابسهذ.كلإرجاعيمكنهناومن.وغيرها

إليأيضانظرناداذا.الرومانيةوالترجا.والهمي!ثنوالدورىالأيرنىالزىومنها

.العراقفىالتقليديةالأزياءفيتستخدمأنهاسنجدورخارفهاالأشرريةالأرياء

الأزياءدراسةعندنغفلهاألاويجبمتأصلةالتاريخيةالجذررنرىهناومن

التقليدية.

وقديختلفقدالأزياءتلكإلىالمضافوالتطريزالزخارفأيضانراهوالذى

وهذاالمضاتبالنسيجالتطريزبأسلوبالتقليديةالأزياءتطريزفىفنجد.يتشابه

الملابسإلىالمضافةوالجاماتالأشرطةاستخدمتفقدجداقديمالأسلرب

فىبالخياميةالمسمىالأسلوباشخدامجانبإلى.والبيزنطيةوالقبطيةالرومانية

الزخرفةفىوالاختلافالتاريخفىضاربةجذورأيعتبرهذاكل.الإسلامىالعصر

أسلوبنرىونحن.عصركلفىساندةكانتالتىوالزخارفللبيئةتبعايكون

وفى.الشرقيةالىوالنارحاتوفلسطينسيناءملابسفىالمضاتبالنسيجالتطريز

وبلادوأسوانوالأقصرالجديد()الوادىالخارجةوالواحاتالداخلةالواحات

الخليج.دولمنوكيرهاالنوبة

وأغطيةالتقليديةالملابسفىالآنوشتخدمتركىأصل)الأوية(ولأسلوب

.الرأس

فىومكملاتهاالتقليديةالأزياءعندراساتالكتابهذافصولتضمنتوقذ

العربروالمغربالخليجودولالعربيةالدولبعضوفىمصرمحافظاتبعض

ومدلرلاتلأللزخارفدراسةمتضمنةالأوروبيةالتقليديةوالأزياءالأقصىوالثرق

التىباللرحاتالكتابهذاتدعيمجانبإلى.الدولهذهأزياءفىوالتطريز

ومكملاتها.الأزياءهذهترضح

888
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الفولكلورلعل!اهقدهة
الشعبيةالفنوق!
ا!قي!ا!

تاالعافى

لثداققا

الرهوز

!
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لفولكلورالعلممقلمة

-

الحاجةعلىالضوءالقاءمنأولألابدالعالمفىالتقليديةالأزياءدراسةعند

الفو!لكلور.علمدراسةإلى

العالمأرجاءمختلففىالمثقفينودوائرعاماوخمسينمائةنحوفمنذ

عنهوتعقداهـدلفات،المحماتالدعل!هقف،ؤ11ْتتداول

وصيانته.لحفظهبأنواعهاالمتاحفوتنشئالأموالعليهوتنفق،الحلقاتالدروس!

فروعمنالفرعهذاتطويرفىيساهمأنيمكنبجهدتبخللاأنهاالقرلومجمل

جهودأخيرااستطاعتوقد.بهالمشتغلينومستوىمستواهورفعالانسانىالعلم

الوليدالعلملهذافاكتملغاياتها،وتحققثمارهاتؤتىأنالعلملهذاالأواثنمالرواد

ويدعمإستقلالهيستكملأنالطبيعىمنوكان،العلميةالضظرياتمنمجموعة

به.الدوليةالعلميةالهيئاتباعترافمكانته

بلادكافةفىالعلميةالحركةمسرحعلىمتألقانجماالفولكلورعلموأصبح

والاقتطثى.الاحتطعىوققدمهاإخررفقخ!لاتهاالحا

عشر.التاسعالقرنمنالاولالنصفخلالالفرلكلورعلممرلدجاءوقد

والتقدم،الأرروبيةالبلادفىالقومىالشعورلنموطبيعيةاستجابةبمئابةأوروبافى

،العموموجهعلىالإنسانيةالعلومتحررهأناستطاعتالذىالمدىالبعيد

تختلفكماآخر،إلىمجتمعمنتختلفوهى،خاصبوجهمنهاوالإجتماعية

تاريخية.مراحلمنأخرىإلىمرحلةمنالمجتمعنفسفىووجهتهافلسفتها

انجلترافىالظررفتلكعنتختلفألمانيافىالفولكلورعلمنشأةفظروف

نلمسكماالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىنشأتهظروفعنيختلفوكلاهما

عشر،التاممعالقرنمطلعفىكروسيابلدفىتختلفالظروفتلكأنبوضوح

يؤكدهاأنيمكنقضيةوهذه،العشرينالقرنوخمسيناتأربعيناتفىعنها

مزيدالناويقدمعليهايدللوأنفيهالتفكيروتطورالعلملنشأةالتاريخىالعرض

لها.الموضحةالشواهدمن

وأ،والتنرعالتعددهذابرغم)واحد(شئهناكأنفيهشكلامماأنهإلا
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العلميةالدراسةفروعمنكفرعالفولكلرر،علمهو،والتنوعالتعددهذاوراء

تحقيقهاعلىيعملواضحةوقرميةعلميةرسالةالعلملهذايكرنأنولابد

النا!-

معينبقطاعيختص،ثقافىعلمهوإنماالفولكلورعلمأنلنايتبينوسرف1

زوايامنعليهاالضرءالقاءيحاول(الشعبيةأوالتقليديةالثقافة)هرالثقافةمن

عددايؤتىآخرعلمأىشأنأنهكما.ونفسية،داجتماعية،وجغرافية،تاريخية

فهو،والثقافيةالإجتماعيةالسياسةبرسمالمشتغلينتفيدالتىالعلميةالثمراتمن

إنكارها.يمكنلاعمليةتطبيقيةخدمةيقدم،النظريةالعلميةالقبمةجانبإلى

.الشعوبأرياءتاريخدراسةمجالفىوخاصة

فمن.الإجتماعيةوالحياةالثقافةتاريخدراسةفىالفولكلورعلمأسهموتد

الضوءإلقاءفىالشعبىالتراثدراساتتؤديهالذىالدورالبحتهالطبيعةذاتالمهام

قدالدارسينمنفكثيرا.والمجتمعالثقافةحياةمنالسابقةالتاريخيةالمراحلعلى

التاريخيةالفقراتبناءإعادةمنالشعبيةوالحياةالشعبىالتراثمواداستخدموا

اعادةمنهجباسميعرفماوهو،متفرقةضئيلةض!إلاعنهايوجدلاوالتى

ول.430134!كاا"حح5قىثه34لاح511ول.ريخىلتااءلبن!اا

يكمل،تاريخىكعلمالتقليدىبدورهالحالةهذهمنيتطلعفالفولكلور

منلمجتمعالثقافىللتاريخالفولكلورفدراسةويرسعها.ويعمقهاالتاريخيةالمعرفة

الحاليةالثقافةلفهمعنهالاغنىالتىوالمقدمة،الأساسىالمدخلهىالمجتمعات

لرجلالمعملبمثابةهوالتاريخأنعلىنتفقكناف!ذا.القائمالإجتماعنوالبناء

الماثلةوالاجتماعيةالثقافيةالأشكالإجتازتهاالتىالمراحليرىفيه،الاجتماع

والعلاقاتوالمواقف،الممارساتمنكثيرمدلولاتيفهمخلالهومن،أمامه

عونأكبرتعتبرمنهاالتاريخىالجانبفىخاصةالفولكلوردراسةف!ن،والعمليات

والمجتمع.الثقافةدارسيساعدأنيمكن

سواء،معينةثقافهَتاريخعلىالضوءالقاءعلىيقتصرلاالفولكلوروعلم

التفاعلعلاقاتتحليلفىذلكعلىعلاوةيساهمهوإنما،القريبأوالبعيد
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كربيةثقانهَالعمليةأطرافكانتسراء،المختلمْةالثقافاتينالمتبادلوالتأثير

طرفاهاكانأو(يقالكانكمابدائية)أومتخلفةوأخرى،متقدمةكالبا()أوروبية

الخارجمنالتثقيفباسمالمعروفةالعمليةوهى.متخلفتانثقافتان

وقد.مختلفتينثقافتينلالتقاءنتيجةتحدثالتىالحالةوهى.الماءحول4ول4*3ولهأ

المتبادلالتأثير"نتائجاعتبرهحيثكبيرحدالىهذهالنظروجهةعن"كروبر،عبر

ويصرح"أخرىبثقافاتالاتصالجراءمنالثقافات"تأثرأنهأو(الثقافاتبين

التىالتغيراتتلكعلىيشتملالخارجمنالتثقفةبأنالمراضعأحدفىكروبر

بينالتشابهارديادعنهينتجوالذى،أخرىثقافةبتأثيرمعينةثقافةفىتحدث

واحد".جانبمنالتأثيرطاغىأومتبادلاالتأثيرهذايكونوقد.المعيسّينالثقافتين

رشميدتك!3ع!ولكاة3جريبنركتاباتفىماحدالىالمفهومنفسونحيد

.الخارجمنالتثقفإلىينظراناللذين3أث؟ح41

عنمسئولةالثقافةأنوتكرارأمراراًالثقافيةالأنئروبولوجياعلماءكدوقد

التنظيممنمهمجانبعنوكذلك،شخصيةأىمحتوىمنا!برالجزء

معينة.أهدافأوأهتماماتعلىتأكيدهاخلالمنوذلك،للشخصيةالسطحى

كا!+4أأاكا!هاالماح4ول3حالتقليديةالثقافةيدرسالمعاصرالفولكلورعلمان

دارسويهتم344+أ،أ9530ءالما4ةس!33أو35ك!ا34414+ولهأالشعبىالتراثأو

إلىالجارومن،الابنإلىالأبمنإجتماعياينتقلشئبكلالمعاصرالفولكلور

وأ،الفردىبالمجهودمتحصلةكانتسواءعقليا،المكتسبةالمعرفهّمستبعدأ،جاره

،كالمدارسالرسميةالمؤسساتداخلتكتسبالتىوالموثقةالمنظمةالمعرفةخلالمن

إليها.وماوا!اديمياتوالجامعاتوالمعاهد

التالى:النحوعلىالشعبىالتراثموادوتشتمل"

النعي!ة.العاداتأولأ:

الشعي!ة.المعكداتثانبأ:

الشعية.المعارفنالثأ:

الث!عبى.الأدب.رابعأ.
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النعي!ة.الفنونخامأ:3

المادية+الئاتهسادسأ:

يقرل-عامنصفعنتزدلم.قليلةبث!هورالتقسيمهذاظهوروبعد

للتراثمقترحتقسيمعرضفكرةلعرضالفرصةلنا"أتبحتالجوهرىالدكترر

التالى:النحرعلىرباعىتقسيمإلىوتعديلهالشعبى

الث!عي!ة.والمعارتالمعكلاتأولأ:

الشع!ة.والنالبدالعاداتنانبأ:

للحلاا..وفنونالشعبىالأدبنالئأ:

المادبة.والثفافةالشعبيةالفنونرابعأ:

الرباعى.والتقسيمالسداسىالتقسيمبينطفيفالتغييرأنيتضحسبقمما

الفنونمجتأكما،الشعبيةالمعتقداتمعالشعبيةالمعارفادمجتأنهذلك

المادية.الثقافةمعالشعبية

المافةونشردراسةفىالمساهمةهوالمجالهذافىيهمناالذىأنأرىواننى

اقتناءإلىالتوصلبمحاولةوذلكالاندثارمنخوفاعليهاوالحفاظالتقليدية

لهجعلتالتىالحضاريةوالمؤثراتأصلهعنبالكشفوتحليلهالتراثوتسجيل

خصائصمنيحملهماخلالمنالمختلفةالأساليبابرازكذلك-المميزالطابع

الحديثالعصريراكببماوتطويرهالتراثهذامنالإستفادةلامكانيةومس!ميات

وحضاريا.وفنياهـاقتصادياتنمويا

وفىالبلدانمنبلدلكلبلالشعوبمنشعبلكلأنفيهشكلافمما

ولوننوعحيثمنللملابسالمميزالطابعالأحياءمنحىلكلالأحوالبعض

.والحضارةوالتقاليدوالعاداتللمناختبعاوذلكوالزخارفالنسيج

معينةتاريخيةنقطةوعندمامجتمعفىالشعبىالتراثالىنظرناف!ذا

منأجزائهبعضبينيقوممابركم،متماسكةمتكاملةمتجانسةوحدةيمثلوجدناه

لاالأقليميةوالاختلافاتالفروقفهذه.أختلافاتمنالجغرافيةالمناطقمختلف

ما.رمنفىمامخمعلتراثالعامةالكليةالطبيعةلمحجب
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هذاأصولعنالكشفمحاولةعلىيقومالشعبىالتراثعناصرودراسة

اعتبارعلىتعميقيةتشريحيةنظرهاليهوالنظر،المختلفةالتاريخيةبالمراحلالتراث

ومنالعصورعبرومتغيرمتطوركشئالحاضرفىأمامناالماثلالثقافىالكيانهذا

المختلفة.بالثقافاتالاحتكاكخلال

دراسةفىالتاريخىالاتجاهأهدافرئيسيينبندينفىنحددأنيمكناولعله

التالى:النحوعلىالشعبىالتراث

وصولاالشعبىالتراثعناصرلمختلفالتاريخىالمنشأعنالكشفأولأ:

عادةأوحكايةكانسواءالعناصرتلكمنعنصركلفطعهالذىالتطورفهمإلى

الخ...الشعبىالزىقطعمنقطعةأومعتقدا،أو،معينة

الأولالبندفىإليهاالتوصليتمالتىالمفصلهّالمعلوماتتلكتلخيصثانيأ:

وذلك،معينلمجتمعالشعبىللتراثالتاريخىالاطارإلىشاملةعامةنظرةلاعطاء

علىعملتالتىوالأجنبيةالمحليةالتاريخيةالعواملعلىالتعرفبهدت

مدىعلىإليهاصارالتىبالصورةوصياغتهالمجتمعذلكتراثتشكيل

التاريخية.العصور

الشعبيةالفنوناء

الأسبابهذهومنالشعبيةبالفنونالجادالإهتمامالىدعتأمورعدةهناك

ي!نبغىالذىالأمر.والتقاليدالعاداتمنالموروثتهددالحديثةالحياةبأنالاحساص

ذيوعالاسبابهذهومن.الإنسانىالتراثفىالاستمرارعنصرعلىالحفاظمعه

ومنهاالمميزالقومىبتراثهاارتباطهامنأمةكلتزيدأنإلىدعامماالقرميةالروح

حياةدراسةإلىالميادينمنكثيرفىالأنظاروتحولالاجتماعيةالعلومتقدمأيضا

رفنونه.الموروثهوتقاليدهوطبائعهالعادىالإنسان

بينمألوفةشعبيةثقافيةوخلفية.وعفوىتلقائىتعبيرذوفنالشعبىوالفن

حياتهم.نمطأووأفكارهموعاداتهموتقاليدهممفاهيمهمتختصرالعامة
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معينقلونهاوتراثهمالناسبحياةمرتبطةدائماكانتالشعبيةوالفنرن

جيل.الىجيلمنالزمنمرورمعويتوارثونفاتنقلاتهم

انقضاءبعدبدأتوالتىلناالمعلومالتاريخمرحلةعنعبرالشعبىوالفن

الأولى.العصور

التصويرتناولالأولىالعصورففى،القدممنذالشعبيةالفنرنقامتولقد

خطوطمنرسوماوخرجت،والحيواناتالصيدموضوعاتمصرفىالشعبى

قبلماعصرففى.المصريةالنربةمناطقفىراجتوقدالأحجارعلىورخارف

ومراكبأشخاصاتمثلالفخاريةالأوانىعلىالشعبيةالرسومنحدالأسرات

.وحيوانات

الحياةحرلموضرعاتهاسريعةتخطيطيةرسومأنجدالفرعونىالعصروفى

العامة.الشعبية

الطابعوسيطرالأساطيرهناككانتالرومانىوالعصراليونانىالعصروفى

الهندسى.

علىرسمتدينىطابعلهارسوماالشعبىالتصويركانالقبطىالعصر.وفى

النسيج.

أكبروظيفةإلى.الأساسيةوظيفتهالشعبىالفنتجاوزالإسلامىالعصروفى

والسياسية.الإجتماعيةبالحياةعلاقةلهافاعليةأوإيجابية

ازدهرمصرففى.وازدهرتعرفتفقدالمعاصرةالشعبيةالرسومأما

النيلوادىومناطقالكنوزومنطقةوأسوانالنوبةمناطقفىالشعبىالتصوير

وموضوعاتوالبرأقالحجومراسموالطيورالأزهاررسمواوقدوالقاهرةوالصعيد

الشعبية.السير

الآتى:الىوتنقسمالنوبةمنطقةرسرآ"

السودانجنوبىالشلالبينواقعةكانتالتىالمنطقةفىالحائطيةالرسوما-

الشعبىفالفنانحدوبربدونبالانطلاقالرسرمهذهوتمتارالكنوزومنطقة

الزهرر،باقاتالزير،،)السيفمثلببعضمرتبطةغيروحداتيسجل
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.(خر!بو،قرارب،جدلمساا

وداخلهاالمنارلواجهاتعلىالشعبيةرسومهاوتمتارالعربمنطقة2ْ-

(.الأشخاص،الطيور،الأشجار)الأرهار،المكررةالزخرفيةبالوحدات

الأفريقيةالروحعليهاويغلبالسودانيةالحدودمنالقريبةالمنطقة3-

و(لبجع(.والأسدللتمساحرخرفية)وحدات

منها.الريفيةالمناطقوخاصةعربىبلدمنكثرفىالفنهذاانتشر:الرشم

علاقةلهاكانتأوالأمراضبعضمناستشفائيةداماجماليةإماكانتوالغاية

رقد.القديمةدياناتهمفىالرشمالقدماءالمصريونمارسولقد.والشعرذةبالسحر

المغربوريفالباديةمناطقفىوبخاصةوالتقاليدللعاداتطبقامتوارثاالوشمبقى

ومصر.ولبنانسورياومناطقالعربى

إعطائهأوالعملإغناءفىمهمدورلهالرمز:رالتشكيليةالرمزيةالعناصر

عبرعنهاوالمعبرةعليهاالدالةرموزهاالشعبيةللفنونإن،والقوةرالقيمةالمعنى

.الفنونتلكعلىالتعرففىالعلميةودلالتهاأهميتهاولها.والتاريخالزمن

الفنفيهأنتجالذىوالزمنالعصرتوضحالتىالصحيحةالإشابىةهوفالرمز

منالمستمدةواصالتهاالفنونتلكتاريخفىالباحثونيبحثطريقهوعنالشعبى

لّشكيليةلغةالرمزيعتبرالفنيةالناحيةومنالشعوب/وحياةوكفاحومجتمعهابيئتها

بيئته.أهلوأحاسشىأحاسيسهعنللتعبيرالشعبىالفنانيستخدمها

واشارات،الراقعمنقريبةونماذجأشكالمستوىعلىجاءتالرموزرهذه

ومنها.:والمفاهيمبالقيمغنيةومصطلحاتولونيةتجريدية

منازلهمأبوابعلىيرسمونالناسمنكثير:والعبنالكفرسوم

تعاويزأطفالهمصدورعلىيعلقونمنهموكثير،الأصابعمبسوطةكقاوعرباتهم

العينإصابةمنووقايةللحسدمنعا،ذهبأوعاجمنمصنوعكفشكلعلى

أكط،الاْنس!انيةالشعبيةالمعتقداتأحدهوالحاسدةرالعينبالحسدالاعتقادأنحيث

فىالبدائيةالشعربفتكاد،بهوحصرهاواحدشعبإلىنسبتهايمكنلاالتى

فىوردماالكريمالقرأنوفى.الحاسدةالعينشرعلىكلهاتجمعالقديمالمتاريغ
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تعالى:قوله

)5(الآيةالفلقسورةحسد"إذاخاسدضرأومن

)54(.الآبةالنساءسورة"فضلهمنالثهأتاهمماعلىالناسيحسدونم)1

الأصابععددالىنسبةوخميسة()خمسةبيعرفماكثيراالكفورسم

فىوخميسة"خمسةكقرلهم،الشعبىالمفهومفىسحرىعدلوللهاالتىالخمسة

العدو(.عين

الفرعونيةالأساطيرفىوكانت.الررقإلىالسمكةترمز:السمكةرسم

المنسرجاتفىنسجتوقدوالخيرالاكثاررمزالمسيحيةوفى.الحيويةلتجددوسيلة

العصرفىالسمكةوتستخدم،الاسلامىالعصرفىالحلىعلىورسمتالقبطية

.بالفصوصوتزينوالذهبيةالمعدنيةالحلىفىالحديث

المقدسةالأشجارأهممنوهو،الوفرةإلىيرمزالنخيل:النخيلرسم

البدو.عندوبخاصة،عامةبصفةالعربىالفرلكلورداخل

النخلةتلكفىكبرىمعجزةتتجلىالنخيلفىالكريمالقرآناعجازومن

ذكرهاجاءوقد،المخاضجاءهاأنيومالسلامعليهعيسىأمتحتهااستظلتالتى

ياليتنىقالت،النخلةجزعإلىالمخاض)فجأهاتعالىقرلهفىالكريمالقرآنفى

تحتكربكجعلقدتحزنىالاتحتهامنفناداهادمنسيأنسيأوكنتهذاقبلمت

من2325:جنيأ"الآياترطبأعليكتساقطالنخلةبجذعإليكوهزىسريا،

تمرا.وأعطتاللهبقدرةفاخضريابساالنخلةجأعوكان.أمريمسورة

دائمارسمالنبلاء،علىمقصورةطبقيةعلامةالسيفكان:السيفرسم

فىوالبطولةالفروسيةعلىالدالةالرموزأهممنوهو،والفرسانالأبطاليدفى

مراسمفىواستعمل،البدائيةالجماعاتبعضعندأستخدم.الشعبىالمفهوم

الآنمرجودةهذهرالتولاالعروسيندخرلمدخلعبرالسيوتمدوهىالزواج

السيفتقديمالحربيةالتقاليدومن.المسلحةبالقواتالخاصةالزواجلحفلاتبالنسبة

رسمهاالتىأش!هـالسيوفمن.لهالحضوععلىللدلالةالغالبإلىتسليمهأو

عنوانتحتدائماوكانطالبأبىبنعلىبيدالفقار("ذوالسيفالشعبىالفنان
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سيدناسيوفمنسيفالفقار،وةذوالفقار"ذوإلاسيفولا،عليإلافتى"لا

بدر.معركةفىغنمهولَدوسلمعليهاللهصلىمحمد

متميزا،موضعاالشعبىالوجدانفىويحتل،الحيواناتملك:الأسدرسم

جمعكثيرةوشعربالعرر،اللسانفىعديدةأسماءوله،والبسالةالقوةرمزانه

فىالفراعنةكشعار.وراياتهموشعاراتهمرسومهمفىواستخدمالرمزهذابينها

"ريكاردص(أمثالمعروفينلقرادلقباالأسداستخدمكذلك.بابلفىوشعارمصر

ملركهمالأفارقةلقبكذلكالأسد(ةقلبالرسطىالعصورفىْالانجليزملك

وأخيراآسيا،)أسدإنه"هر"امبراطررهمفىالصينيونوقالالأسد(-)الملكبلقب

(.الغالبالله)أسدلقبطالبأبىبنعلىعلىالمسلمونأطلق

البدوىوخاصة،العربىالإنسانحياةنىمهمحيوان:الجملرسم

التىالعواملمنوكان.القتيلوفداء،العروسومهر،قياسوحدةوكان.القديم

الرجلشعاروهو،العطشتحملعلىلجلدهنظراالعربيةالإسلاميةالفتوحسهلت

الصبورالرجليصفونالناسكانلذلك.وموطنهبأرضهالمرتبطغيرالحر،المشَقل

.الأثقالحملعلىيصبرالذىالمحامل()جملبأنه

المكرمةمكةإلىمصرمنالمشرفةالكعبةكسوةحملفىالجملاستخدموقد

وغيرها.كسوةمنيحملهلمانظرابالمحملالرقتذلكفىوعرف

فائدتهأنإذا،مميزةقديمةبحصانهالعربىتربطالتىالعلاقة:الحصانرسم

فىالخيولسلالاتأقدممنالعربيةالخيولوتعد.بثمنتقدرلاالأجيالعبر

مكانةالحصاناحتلولقدالميلاد.قبلطويلةسنينإلىتاريخهاويرجع.العالم

وتنقلاتهحياتهفىلهومساعدتهبفضلهاعترافاالجاهليةمنذالعربىقلبفىرفيعة

.وصيدهوغزوه

الشعبيةالرسومفىنراهالذىالأخضرالعصفور:الأخضرالعصفرررسم

مصريةأسطورةإلىويرجعوالخير،بالنصرحسنافاَلايعدمنهاالمصريةوخاصة

منتحمللماالحياةبأسطررةوصفتالتىهـايزيس!"أوروريسأسطورةهىقديمة

الخليقة.لبدءتفسيراالقدماءالمصرييننظرفىوهى.معانِ
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المنسوجاتفىاستخدم،الهنديةالفنونمنمستوحىرمز:الطاووسرصم

غرففىيوضعماكثرويوضعالسعيد،الحظعلىيدلوهو،الاسلامية

.العرسان

نوحأرسلعندماالطرنانقصةإلىللحمامةذكرأقدميرجع:آالحمارسم

الغرابأنالا،السلاموشاطئ،الأمانبراليابسةعنللبحثالغرابالسلامعليه

الأخضر،الزيتونكصنمنقارهافىتحملإليهفعادتالحمامةأرسلثميعد.لم

أصبحثوقد.قريباباتالأمانبروأنأتحسر،قدالماءأننوحْأدركعندئذ

شعبيةلوحةمنكثرفىورسمت.العالمشعربمعظملدىللسلامرمزاالحمامة

.والحياةوالوثامالوفاقعنتعبيرا

الآتى:ومنهاالهندصيةالرسومأيضاوأستخدمت

صورةفىأنهيقالالأحيانبعضوفى،مقدسمدلولله:المثلثرسم

رسمإذاأماالسماء،إلىيرمزلأعلىورأسهرسملاذا.الحسديمنعالحجاب

.الأرضفيمثللأسفلورأسه

والقمر،كالشمسالأشكالمنبالكثيرصلاتلهاالدائرة:الداثرةرسم

الإسلاميةالعربيةالفنونفىأشكالهاوبكافةواسعنطاقعلىاستخدمتوقد

الذىالشكلهىرالدائرة.المعماريةوالهندسةالزخارففىالخصوصوجهوعلى.

يرسمهالذىالنهائىالشكلوهو)المركز(النقطةحولدورانهمفىالمسلمونيرسمه

توجههموفىالمشرفةالكعبةحولالطواففىتوجههمحينتراصهمفىالمسلمون

المشرفة.الكعبةنحوصلاتهمفى

يحققإنه،للمسلمبالنبةالأولالمسطحالشكلالمربعيعتبر:المربعرسم

بينللاستقرارالمثالىالشكلإنه)المركز(للنقطةبالنسبةمتوازنةعلاقات

بنيتوقبلتهم،للمسلمينبالنسبةالأولالمقدسالبيتوهىفالكعبة.الخطوط

أساسعلىبنيتالإسلاميةالجوامعفىالأولىالمآذنوأدط.مربعأساسعلى

مربع.

الأشكالعلىالشعبىالرسمفىالرمزىالمدلولذاتالعناصرتقتصرولم
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طياتهابينحملتالألوانهذهالاساسيةالألوانمعظمأيضاشملتبلوالصور،

معروفة.شعبيةعاداتواختصتورمورمفاهيم

فىاللونوهذا،والسلاموالصفاءللنقاءرمزايعد:الابيضاللونفمثلا

أيضاويرمزا!عبةحولرالطوافالحجمناسكلأداءالاحرامرداءلونالإسلام

عمران*سورة"وجوهوتسؤدوجوهتبئض.أيومالجنةفىالنعيملأصحاب

الحصامةيرسمالشعبىوالرسام.السعيدالحظرمزالأبيضواللون1(.0الأية)6

.السلامزايةوكذلكبالأبيض

.الحزنعنصريمثل:الأسرداللون

كتابه8فىوصضرجلعزاللهلأنوأشرفهاالألوانأفضل:الأخضراللون

سندسثياب)عاليهم:تعالىالثهفقالالخضرالثيابيلباسالجنةأهلالكريم

بهذاوصفتالتىللجنةلونوهو)21(،الآيةالإنسانسورةواستبرق(خضر

الخيرلونوهو)76(.الاَيةالرحمنسورةخضر!رفرفعلى)متكئيناللون

رسولومسجدالمساجدبعضقبابفىالأخضراللونويظهر.والإيمانوالازدهار

.المنورةبالمدينةوسلمعليهاللهصلىالثه

الصورفىينفخ)يومالق!امةيومالعصاهوجوهلرنوهو:الأربىقاللون

الأزرقاللونيوحىكذلك1(.0)2الاّبةطهسورةررقا"يومئذالمجرمينونحشر

السماء.مثلوالبعدالبحرمياهلونمثلبالعمق

.الغيرةإلىيرمزوأحيانأوالنوربالنضحفيوحى:الأصفراللون

الشعى:الفنان

منيخرجهاالذىفهو،الجماعةبينحضوراًلأفكارهيجعلالذىهو

هوالشعبىالفنانبهيتميزماكثريكونوقد.بحواسهميرونهاحيثإلىنفرسهم

.الانفعالإلىتقودهالتىعاطفتة

المطلقالتعبيرمنبشحنهمندفعايكون،بحريةالشعبىالفنانيعبروعندما

فعلكردمنطلقاالتعبيرفيهايكونلحظةبذلونعنى،الحدسلحظةإلىيقودهالذى

بيئته.نحو
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مطابقةنسخةعملمجردركبتهيشغلاأعمالهفىالمتميزالشعبىوالفنان

منقرارهاتخاذوششطيعآخر،فنانبواسطةانجارهتممالتصميمتكرارأو،لأصل

الرابطةتلكوجردالشعبيةالفنونفىالجاذبيةنواحىمنأنهالواقعوفى.نقطةأى

فالفنان.المجتمعوأمالوأهدات،المشجةالفنيةوالمادةالقانشخصيةبينتجمعالتى

فانهناومن.فردىأسلوبفىجماعياتعبيراالمنتجالشئمنيجعللكىيسعى

وحريةالنظرووجهةفالقدرة،الخاماتاستخدامفىالحريةنفسيعكس!عمله

الشعبى.الفنانتميزالتىالخصائصهىالعملوأسلوبالاختيار

يحملفهو،مشغولاتمنينتجةبماالوثيقبارتباطهيتميزالشعبىوالفنان

ما،شئعملعلىيعكفعندماوهو،الحياةإلىيخرجهاحتىيرعاهائمفكرته

أثناءيعيشوهو،أعمالهخلالمنوالانسجامالإيقاعلإيجادوسعهفىمايعمل

التىاللحظةفىالجماعةووجدانشعورمعومتوافقةصادقةداخليةحالةفىذلك

والفنان.مجتمعهحاجةمنالبناءعلىقدرتهيستمدوهو،العملفيهايولد

حرفته.جرهرهرذلك،والتركيبللبناءالعملمقوماتمنالكئيريملكالشعبى

.جديدةهيثةفىليخرجهاالمختلفةالخاماتيأخذفهو

ويعيدويجسدهاجماعيةوقيمورؤىتصوراتيتناولالشعبىالفنانإن

قطعإلىوخلافهوالخرروالخيوطوالأشرطةالقماشيحولكأنبمقدرة.تشكيلها

الفن.أعمالمنفريدةأعمالإلىيحرلهاأنهذلكومعنى.جميلةفنية

العصر،بأسلربيتقيدلافهو،بوحداتهالشعبىالفنانلارتباطونظرا

سيورثهوماالخليقةبدءمنذالشعبىالفنميراثمنإليهاسماهوعندهوالأسلوب

أسلوبونبذمعينأسلوبلاتخاذتعصباالعصورأشدففى.العالمنهايةحتىهو

اتخاذإلىدائمايتطلعبلالقواعد،بهذهملتزمغيرالشعبىالفناننجداَخر،

مجردمنكثرعند.تعنىورمورأشكالمنورثهبمامنهتمسكامميزةأشكال

التىالفنيةأجروميتهتزلفالتىهىوالرمورالأشكالوهذه.المرئىمظهرها

وبواسطتها،،الضخمالإنسانىالميراثخلالمنالسنينعبريستخلصهاأناستطاع

الفنية.أعمالهبناء!إعادةببناء،يقوم
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لأنهمفالبا،فنانيينيولدونالشعبىالفنانوأولاد:الحرفىالميراثنقل

الجيليمثلونوهموحرفييهاالقريةفنانىبعدفيمافيصبحون،العمليشاهدون

والحرفالعصور،أقدمفمن.الشعبيةوالحرفالفنونعلىالقائمينمنالتالى

العائلة،داخلالأبعنالابنيتعلمها،الوراثيةنحوتنموالشعبيةوالفنرن

يسمحلارقدجديد،جيلليبدأالأبناء،إلىالأباءمنالحرفةميراثفينتقل

واجتهادهوضدقهبموهبتهأستطاعمنالا،الحرفةأسراريتعلمأنلغريب

إليها.الانضمام

للأزباءبال!سبةالمتواصلالعملخلالمن:الحاميالمادةالشعبىالفنانمحلافة

الإنسانبيئالحقيقيةالعلاقةالشعبىالفنانأدركوتطريزها،ورخرفتهاالشعبية

الدوامعلىموصولةالعلاقةهذهكانتولقدبتشكيلها،يقومالتىالخاموالمادة

يعانىوحين،الشخصيةمنتنبعحيثكذلكذاثيةعلاقةوهىالأجداد،بخبرات

بتعديلاتالقيامإلىحسهيقوده،خاصنمطتطبيقفى.الملالةمنالشعبىالفنان

جيلمنللأضافةفرصةدائماهناككانتهناومن،المتوارثةالتصميماتفىنمطية

الفنانإن2.الابدمستوىإلىالأحيانمنكثيرفىتصلالتىالاضافةتلك،لجيل

يتفهمكانبل،الواقعفىتبدوكماالأشكالمحاكاةإلىأبدأيعمدلمالشعى

منيناسبهاماويختار،بيئتهمتطلباتكل،كاملووعىخاصةوبحساسيةدائما

هذااختيارهفيكون.المتطلباتتلكإلىالاستجابةفىأفكارهلتحقيقخاممادة

الشعبىللفنانالعمودىالشكليوحىفقد.إليهيصبوالذىالهدفمعملائما

شكليةصيغةإلىيقادفقد،العملبأسلوبلهيوحىكماالعامالتصميمعنبرؤية

.يراهالذىالشكلمنيستخلصهاخاصة

الفنانفانمعها،يتعاملالتىالخامةلطبيعةالشعبىالفنانمنوادراكا

بحرفته.خبيرلأنهمعهايتعاملالتىالخاماتخصائصكليراعىالشعبى

تولدتمعهايتعاملالتىالخامبالموادووعيهالشعبىالفنانفهمخلالومن

ذلكعنتولدتقدأنهفنرى.معهايتعاملالتىالخاماتبتناس!قترتبطمهارات

..صياغتهاأعادأوانتقاهامتنوعةرخرفيةتعبيرات
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طويلاوقتاوشتلزموصعباضاقاكانالشعبىالفنانعملأنفيهضكلاومما

عظبما.مجهردامنهوشتنفذ

-يلمالقيم

وقيمعامةقيم:قسمينالىلانثمارهاشيوعهاناحيةمنالقيمتنقسم

خاعة".

النظربغضكلهالمجتمعفىانتثارهايعمالتىالقيمهى:العامةالقبما-

المصريينعندالعامةالقيمأمثلةومن.المختلفةوفثاتهوطبقاتهوحضرهريفهعن

أهميةفىالإعتقاد،ومهنهموظروفهممناطقهمإختلافعلى.العمومعلى

وسيادة،وتنشأتهمالصغاررعايةوأهمية،الأسرةوأهمية،الزواجوأهمية،الدين

لحفظالإناثعلىالذكوروتفضيل،الزوجةعلىالزوجوصيادة،الأبوىالاتجاه

الرحم،وصلة،السنكباراحترامكذلك،السنينمرعلىالأسرةإسموتخليد

فىتكثرالعامةالقيمأنبالذكروجديرالجار،معوالتعاون،الضيفو)كرام

.الطبقاتبينالفوارقإذابةعلىتدأبال!ىالمجتمعات

أحوالهفىالتجانسعلىمامجتمعفىالعامةالقيمانتشارويتوقف

تماسكهيكرنعامةقي!ممنالمجتمعفىماوبقدر.المعيشيةوظروفهالإتتصادية

تفككوتناقضهاالقيمفىوالتباينالتفاوتاشتدكلماوبالعكس.وحدتهوتكرن

والإنفصالالتباعدعنينثأالقيمىالصراعلأن.فيهالقيمىالصراعورادالمجتمع

.الحياةفىالهامةللمواقفبالنسبةالمختلفةالمجتمعفئاتبين

معينة،)جتماعيةبمناسباتأوبمواقفالمتعلقةالقيمهى:الخا!ةالفبم2-

خاصة.جماعةأوبطبقةأو.محدودةبمناطقأو

تفصيلالمحظررمنأنه،معينةبمواقفوالخاصةمصرفىالنرعبةالقيمومن

الوالدةالأمعلىالدخرلوعدم،تحرقأوتسرقلاحتىالاربعاءيومالملابس

لبنها.يجفلاحتىالذهبمنبحلىحديثا
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عليهمالمحظورمنأنهنجدالشماليةأمريكافىالنافاهر،"هنودعندوكذلك

فىمحافظةكلأنالعمومعلىوالمعروفالقمرخسوفوتتالحفلاتإقامة

أهالىمنفنجدالمحافظاتبقيةمنغيرهاعنتميزهاذاتيةقيمانفسهاتمنحمصر

ومنمثلا،الشرقيةمحافظةكأهالىمصرأهلكرمأنهميعتقدونمنالمحافظات

الأسكندرية،محافظةمثلوالجرأةبالذكاءيمتازونأبناءهابأنتفخرالتىالمحافظات

منأفضلنفسهاتعتبرعامةبصفةجماعةكلأومحلىمجتمعكلأننجدوهكذا

الدرجةبنفستوجدلاأنهاتعتقدفيهاصفاتأوصفةإلىيتجهانتباههالأنغيرها

لا.الأخرىالجماعاتعند

تميزالتىالقيمأىالطبقيةبالقيمنسميهأنيمكنالخاصةالقيممننوعوهناك

،العمالوقيم،البررجوازينوقيمالنبلاء،قيممثلالمجتمعفىالمختلفةالطبقات

الخ.....الفلاحينوقيم

الإجتماعىوالدورالفردفيهاينشأالتىالثقافهتحددهالإجتماعىوالدور

ينتقىأنمامجتمعفىالفرديستطيعأالجاهزةأبالحلةالصددهذافى"لينق(يشبهه

حيثمنلهاالعامالشكليقبلأنإلايستطيعلاولكنهصنعها،وطريقةقماشها

يكونوبذلكمثلا،الصينيينأوالهنودلباسإلىيغيرهاأنيستطيعفلاةحُلة!أئها

والأدواردفعهيستطيعالذىالمالنطاقوفىحجمهنطاقفىمحدودأاختياره

محدود.منهاالاختيارومجال،المجتمعفى"جاهزة"أدوارهىأيضا،الإجتماعية

هىالقيممنأخرىطانفةرالمركزبالدورالخاصةالقيمدائرةفىويدخل

الخاصةالقيمأمثلةومن،عامةبصفةالنمومرحلةأووالسنبالجنسالخاصةالقيم

مجتمعنافىالرجلفمركزبالمرأةالخاصةوالقيمبالرجلالخاصةالقيمبالجنس

هناكأنذلكومعنى.العافةهذهحددتهاالتىالرجولةقيممعهلناسبوثقافتنا

المنزلالرجليلزمأنعندناالرجولةقيممنفليسكرجلجنسهمعتتناسبلاقيما

يتزينأنالرجولةقيممنلي!كذلك.المنزليةبالأعمالوالقيامالأطفاللرعاية

القبائلبعضفىالرجاليفعلكماالزينةأدواتمنغيرهاأوبالأصباغالرجل

المعررتالأنوثةمفهومفىفتتركزالمرأةبجنسالخاصةالقيمأما.البدائيةوالشعوب

ثقافتنا.فى
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المختلفةالنمومراحلتتبعنانحناذافتتضحبالسنالخاصةالقيمأما

فللأطفال.بهاالخاصةقيمهاالعمرمنمرحلةلكلأنفالملاحظالأفراد.عند

كأفرادبهمخاصةقيم،وللمراهقين،الطفولةمرحلةبهاتمتازبهمخاصةقيم

وللكهولقيمهمللشبابوكذلك،معينجنسىطابعذاتنمومرحلةفىيمرون

مختلفة،بمراحلنموهافىتمرالناشئةفالأجيال،قيمهموللمسنين،قيمهم

يعيشونالتىالثقافةتعينهاكمابهاالمرتبطةالقيميتبنونإليهايصلونمرحلةوكل

فيها.

دائمة.وقيمعابرةقيم:قسمبنالىدواههاناحبةمنالقيموتنقسم

والتجميلالزىجمموضاتبالموضاتالمرتبطةالقيممثل:العابرةالقيم

تأثيثوطرقوغناء،ورقصموسيمّىمنالتسليةوطرقالنساء(عند)خاصة

وأبالبدعالمتعلقةالقيمتلكأيضاالعابرةالقيمومن.وزخرفتهاوبنائهاالمنازل

التقاليع.

وأللناسالعامالمزاجأرالعامللذوقمظاهرإلاوالبدعالموضاتفما

تعبرعارضةعابرةقيمبهاالمرتبطةالقيمف!نولذلك،معينةفترةفىمنهملجماعات

القيموبعض.ومزاجهمالناسذرقفىوالصعودوالهبوطوالتغيرالتذبذبعن

ببعض،حينوالىوقتياتلتصقالتىهىالقيموهذه،الزوالسريعةبطبيعتها

أنواعمننوعبأحدثأو،الزينةأنواعمننوعبأحدثمثلاتلتصقفهىالأشياء

النوعهذامنوالقيم.بدعةأوموضةويصبحالشئيروجأنهذاونتيجة.الزى

وسائليةقيمةللفردبالنسبةالموضةقيمةرتعتبر.نزواتصورةفىوتذهبتأتى

وتستجلبالفرد،إلىالآخرينانتباهوقتياتجذبأنهافىفقيمتها(،لغاية)وسيلة

عنه.رضاهم

النسبى.الدوامبالطبعنقصد،الدائمةالقيمنقولعندما:الدالمهْالفيم

يتناقلهاالنأسنفوسفىمستقرةطويلازمناتبقىالتىالقيمهىالدائمةوالقيم

إجتماعيةعاداتوالتقاليدفالعرف.والتقاليدبالعرفالمرتبطةكالقيمجيلعنجيل

.البعيدةأغوارهإلىجذورهاتمتدماوكشِرأ.بالماضىتتعلق
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عيةلإجتماااقالعافى

ويتعلمإجتماعيا،يكتسبمتكررسلوكهىعامةبصفةالإجتماعيةالعادة

سلوككلأنهذامعنىوليس.اجتماعياويتوارثاجتماعيا،ويمارساجتماعيا،

تعتبرالمتكررالسلوكمنأنواعفهناك،الاجتماعيةالعاداتإطارفىيدخلمتكرر

العاداتأقساممنقسماتعتبرلاالفرديةفالعاداتولذلكبالفرد،خاصةعادات

الإجتماعية.

استعمالالمولود"سبوع(مناسبةفىمصرفىت!مشرالتىالعاداتومن

ورشالعطرر،أوالبخوروإطلاقالشمعوأشعال(والطفلاللأموالتمائمالأحجبة

.،السحرإبطالأوالشريرةالأرواحلطردالحبوب!،الملح
عادةأمثلتهافمنوالنفعالسعادةجلبتستهدفلتىالخرافيةالعاداتأماص

غربلةوعادة.يعيشلكىزرقاءخرزةبهافيهاحلقةوتعليقالصبىأذنثقب

لكىالأرضعلىالغربالدحرجةثمبسبوعهالاحتفالأثناءالغربالفىالمولرد

وأالنيلفىشعرهامنخصلةالبنتترمىبأنتقضعادةكذلك.عمرهيطول

بيتالعروستدخلبأنتقضىوعادةشعرها،ليطولالفيضانأيامالترعإحدىفى

وعادة،الزوجيةحياتهافىموفقةتكونلكىاليسرىقبلاليمنىبرجلهاالزوجية

الزوجية.منزلفيهاتدخلمرةأولعروسهالعريسيحملبأنتقضىأخرى

آخر،إلىمجتمعمنالشعبيةالطرقأوالإجتماعيةالعاداتتختلفكما

الراحدلأالمجتمعداخلأخرىإلىجماعةومنآخر،إلىاقليممنتختلفثكذلك

وفى،القبلىالوجهفىعنهاالبحرىالوجهفىتختلفمصرفيعاداتنامنفكئير

منفيلبس.الراقيةالأحياءفىعنهاالشعبيةالأحياءوفى،الريففىعنهاالمدن

الذينأنحينعلىللخروجالنساءحالةفى،الملاءهأوالجلاليبالشعيةالأحياء

للرجلالبدلةوهىالمعروفةبالملابسإلابالخارجيظهرونلاالراقيةبالأحياء

.للمرأةالمعطفأوالتايورأووالفستان

التى،الفضفاضةالطويلةبالملابسإلاالنساءتخرجلامصرريففىكذلك
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عارياتالنساءفتخرجالمدنفىأما.الخمريلبسنكماسرداءتكونمافالبا

المختلفة.الألوانذاتالقصيرةالملابسويرتدينالوجوهسافراث،الرأس

فحسب،المجتمعاتإلىنسبيةليستالشعبيةالطرقأوالإجتماعيةوالعاداتأ

نسبيةأيضاهىبل،مكانإلىمكانومنمجتمعإلىمجتمعمنتتغيرأنهابمعنى

علىيدلوممارمانالىرمانومنعصرإلىعصرمنتتغيرفهى،الزمانإلى

نشاطهاوبين،الآنللمرأةبهالمسموحالنشاطمدىبينالكبيرالفرقمثلاذلك

.اأجيالأربعةأرثلاثةمنذبهلهامسموحاكانالذى

نأفبعدبالأفراحالإحتفالاتطرقفىمصرفىكبيراتغييرانلاحظكذلك

أصبحتيوماأربعينأحياناتبلغوأسابيعأياماتدومبالأفراحالاحتفالاتكانت

وشاملاًجداواسعاالاحتفالكانأنوبعد،ثلاثأوليلتينأوليلةعلىتقتصر

علىيقامالأوساطمنكثيرفىأصبح،والجيرانوالأصدقاءالأقاربمنلكثير

العائلة.أفرادجانبإلىوالأصدقاءالأقاربأقربيتعدىولا.ضيقنطاق

معأتتناغمأعاداتهاأنتعتقدثقافةكلأنفالحقيقةشئمنيكنومهما1

ثقافةكلافراديتمسكولذلكالإجتماعيةووضعيتهافلسفتهامعوتنسجمقيمها

بالعاداتالشديدالتمسكهذاوأن.بديلاعنهايبغونفلاشديداتمسكابعاداتهم

يجعلالذىللجنسالتعصبيبلغحتىالأحيانأغلبفىليشتدبها،والاعتزاز

إلىالاَخرينعاداتمنويحطونالقمةإلىعاداتهمشأنمنيرفعونالأفراد

.لمالحضيض

ثقافةمنأختلافهامنالرغمعلى،الشعبيةالطرقأوالإجتماعيةالعاداتإن"

والتناقض،التضاربحدإلىالأحيانبعضفىيصلكبيرأإختلافاأخرىإلى

.المجتمعاتكلفىالوظائفبنفمييوتقوم،ثقافةلكلالأساستكوندائمافهى

توجيهية،وارشاديةإقتصاديةوظائفالشعبيةالطرقأوالإجتماعيةفللعادات

لمتنظيميةوضبطية،وتنبئية،وجمالية

والتى،الثقافةفىالراسخة،المتأصلةالقديمةالعاداتهى:التفليديةالعادات

الأفرادفناءبرغموتستمرتبقىوالتىالسلفعنالخلففيأخذهاطويلا،تدوم
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الشئبعضدَكيروقد،قبلهوجدتقدعاداتفىيولدفالإنسانيكونونها،الذين

الأجيالطريقعنبقائهافىالعاداتهذهتستمريموتعندماولكنه،حياتهفى

له.اللاحقة

تنقلفهىالفسيولوجيةالحياةفىالرراثهدوريشبهدورالتقليدية!وللعادات

بينرالتراصلالاستمرارمننرعإلىتزدىوبذلكالحاضرإلىالماضىمنجزءأ

المتمدينةالشعوبفكل.تقليديةعاداتبدونثقافةهناكرليس.المتعافبةالأجيال

العاداتهذهطريقعنبهديهوتهتدىبهلتسترشدبالماضىتتبم.والمتأخرةمنها

السليمة!الحياةإلىالارشادالتقيديةالعاداتفوظيفةالتقليدية

من،تميزهاخصائصالتقليذيةللعابن:التقليهيةلالعادإث!صالص

المحافظة.إلىوالميل،للتغيروالقابليةوالدوامالألأستمراروأبررها،أهمها

السلفعنالخلفينقلهامتوارثةالتقليديةفالعادات:رالمحوا!*ستمورار

مكتوبة،غيرأنهافكرهمعهيحملموروثةبأنهاوالقول.الثقافىالتراثنطاقفى

الصدور.فىومحفوظةمعروفةوأنها

وقدسيةاحتراماعليهايضفىجيلإلىجيلمنالتقليديةالعاداتوتوارث

الزمن.وبتقادمبالتوارثاستقرتوكلما.واستقرارهاورسوخهاتثبيتهامنيزيدان

بأنالاعتقادعندهميتكونإذ.الجماعةلأفرادوالزامهاسيطرتهامنأقوىأصبحت

!.السليمالصائبالسلوكهىالعاداتهذه

-جتئ

وأجملمعانيهاكملفىالتقليديةالإجتماعيةالعاداتمنالنوعذلك6

مظاهرها.

ومعناها:النالبدنعربف

منكثيرعندمعروفةأصبحتوتقليدىوتقليد،تقاليد،:الالفاظأنالواقع

الزمن.ومضىالقدمعلىبدلالاتها،وغيرهمالإجتماععلماءمنومؤلفيناكتابنا
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طويلة،حقبادامتمزاولتةأنذلكمنيستشفتقليدىبأنهالسلوكاتصفوإذا

المعجمفىمذكورالمعنىوهذا.ومترارثْالقدامىلسلوكمحاكاةوأنه

فيهايقلد-اثها!االعادات:)التقاليدأنبهجاءإذ02،241الوسيط

احتلسلف"الخلف

الإنجليزيةاللغةفىالألفاظتلكيقابلماتدبرناإذاكذلك

وعريق.وراسخ140قديمبمعنىتستعملكاه+4،!هاأأ414!"+ولهأ3مثل

فىالنظرتسترعىأساسيةفكرةجيلالىجيلمنالتوارثفكرةأنونرى

منخاصيةا!رريث(أوالتوارثفكرةى)1أنهاترىولذلكالتقاليد،معنىشرح

هذهإلىيشيرلاللتقاليدتعريففكلعليهوبناء.لهاالمميزةالخصائصأهم

ناقصا.تعريفايعدالخاصية

بدتةفيهاأبرزأنهإذالتقاليد،عنالساعاتىحسنالدكتوركتبوقد

!إن:يقولإذ،والإنتقالالتوارثخاصيةوهىلهاالمميزةالخاصيةتلكووضوح

الحاضرمنثمالحاضر،إلىالماضىمناىرأسيا،إقتباسامقتبسهعاداتالتقاليد

علىالخلفإلىالسلفومن،جيلإلىجيلمنوتورثتنقلفهى.المستقبلإلى

الىيميلمثلافالطفل.المواتعطريقةفىتقفلاالتقاليدواقتباس.الزمانمر

معه.يتعاملونالذينالكبارسلوكمنيشاهدهبماالتأثرسريعأنهكماالتقليد

الزمن.مرورمعبالتقاليدالفردتمسكويزداد.عظيمابوالديهتأثرهكانولذلك

الرموز-0

فعن،متفاعليناشخاصإلىأجدادنايحولأناستطاعالذىهوالرمز

استعمالعلىالقدرةأنوالواقع.واستمرتالحضاراتجميعنبعتالرمورطريق

،الحيوانعلىالإنسانبهايمتازالتىالقدرةتلك،الرمزطريقعنوالاتصالالرمز

فىوردوقد.وتطورهاالثقافةنمووفىالبشرىالتراثتراكمفىكبيراًدورأتلعب

قدرةإلىيرجع-البشرىللجنسمميزةكصفة-الثقافةاصلإانفيرتشيلدقاموس
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ومنالرموربرساطةيتعلمهمانقلرعلى،6لهخبرمنالتعلمعلىالفاثقةالإنسان

ووظيفتهامعناهاتشتقوهى،أخرىأشياءعلىندلأشياءوالرمور.(اللغةأولها

المعاييرأنأى.معينةمدلولاتعلىتستعملهاالتىالجماعةإجماعمنالأساسية

الرمرزعليهاتدلالتىوالمعانىالأشياءتحددالتىهىالجماعةلدىالإجتماعية

لثخصبالنسبةمعنىأىالرمررلهذهيكونلاأنهبمعنىالجماعةلدىالمستعملة

معال!رها.عنشيئايعرتولاالجماعةعنغريبآخر

منقيمةأو،المعانىمنلمعنى،"تمثيلوأبيج"ةميكفر،يقولكمافالرمرر

تثيرأوفكرة،التداعىطريقعن،تنقلايماءةأوخارجةعلامةوالرمز.القيم

عنأماللغةطريقعنكانسواءالأشخاصبينيحدثاتصالوأى.شعورا

نأالمجتمعيسشطيعأنالنادرومنالرمرر،يستخدمأنلابدكيرها،آخرطريق

بدونها".يعيش

قائمةرأسفىتقفكرمزفاللغة.اللغويةالرموزالرمور،أنواعأهمومن

الأولىالوسيلةفهى.الواحدةالجماعةأفرادبعنو-الاِتصالطللتماسلظكأداهالرمور

يقولهذاوفى.واستمرارهاالمشتركةوالمفاهيمالقيموابرازالمعاولنقلللتفاهم

اجتماعىتراثكلمنالزاويةحجراللغة"تعتبر،الخشابمصطفىالدكتور

علىوالاتفاقالأراءوتبادلرالتفاهمللتخاطبالأولِىالزسيلةلأنها،وثقافى

أنهاأيضايقول"كما.الانسانىالإجتماعيتعذروبدونهاوالتفكير،العملأساليب

الثقافىتراثهتقلفىالمجتمععليهااعتمدالإتصالوسائلمنوصيلةأول

الجمعى،الوعىعربةهىاللغةتكونأنإذنغروفلاعامةبصفةوالإجتماعى

بواسطتهايستطيعالصوتيةالرموزمنموضوع)نظام"برام،يعرفهاكماواللغة

يتفاعلرا(.أنالإجتماعيةالجماعةأعضاء

ىأمنكثريتضمنالذىالثقافىالمظهرهىاللغةأن"مالينرفسكى(ويرى

آخر(.ثقافىمظهر

كما،الجماعةبهاتعتزالتىالذاتيةالقيمتتضمنالسلركمنأنماطوالتقاليد

والتىفيهاوالسائدةبهاالخاصةوالمعتقداتوالتصوراتالتفكيرمنأنواعاتتضمن
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التىباللغةكبيراارتباطترتبطالتقاليدف!نولذلك.جيلإلىجيلمنبينهاتنتقل

لغةدرنوتصوراتومعتقداتأفكارتوجدأنيمكنفلاالجماعةبهاتتخاطب

التعبيروطريقة،والتصرراتوالمعتقداتالأفكارهذهنوعأنبل،لغويةورموو

انماالجماعةبهاتعتزالتىفالتقاليدالأفراد.يتكلمهاالتىباللغةأيضايرلّبطعنها

اللذوية.الرمررطريقعنأساساإليهاتنمل

الرمرر.منأخرىأنراععدةنذكرأننستطيع،اللغويةالرموزجانب!إلى-

الصوروكذلك،والزواجالخطبةمناسباتفىتقدمالتىوالدبلالخواتممثل

الشاراتأيضاومنهاالبلدانمنكثيرفىالشائعةالمودةتذكاراتوسائر.والتماثيل

ملابسعلىأووالجرالةالكشافةجماعاتملابسعلىتعلقالتىوالعلامات

ومثل،والطيرانوالبحريةوالشرطةالجيشرجالكهيئةالمختلفةالأخرىالهيئات

هذهكل،المختلفةالعلممعاهدفىالطلابملابسعلىتوضعالىّالشارات

فىأعضاءبأنهمالاحساسالجماعةأفرادإلىتنقلأنهاإذالرموز،زمرةفىتدخل

متماسكة.واحدةهيئة

الإجتماعيةالممارساتمننوعالعامةالاحتفالات:العامةالاحتفالاتء

والطقوسالشعائرفيهاوتلتقىالرسمىبالمظهرتتصفالتىالمقررةوالاجراءات

مورستجماعيةعاداتعنعبارةجوهرهافى9وهىوالأساطيررالرموروالمراسم

معانحولوتبلورت،وقوميةوطنيةبعواطفوارتبطت،مختلفةمناسباتفى

بهاالتغنىعنومشاعرهمأفكارهميعزلواانللأفراديمكنل!واحداثوقيم

."الدوريةمناسباتهافىوتزاكرها

.!!"
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هصر

-

تبعاوذلكآخرالىمكانمنتختلفالعربيةمصرجمهوريةفىالأزياءإن

إلامتحضرةأوكبيرةدولةمنوما.الاجتماعيةوالمعتقداتوالتقاليدللعادات

الدراسةذلكأجلمنوأنشأتالمتاحفلذلكوخصصتبتراثها،واهتمت

هذاأصبحوقد.والعلماءالخبراءومؤتمراتالنماذجمعارضوأقامت.والبحث

لعلمالدارسونيقولهناومن.الدولكلفينجدهاعالميةثقافيةظاهرةالاهتمام

أجسامعنالألبسةونخلعقائليها،أفواهمنالأقرالنأخذأنلناوينبغى،المأثورات

الباحثونيذهبأنذلكومعني.استخدامهاأثناءالعاداتونرصد،مستخدميها

الظاهراتهذهوشجلوا،المختلفةوالمواطن،البحاروسواحلوالصحراءالقرىإلى

.()الميدانمنجميعا

الخطوةهىمباشرةالحياةميادينمنالنماذججمععمليةأصبحتوهكذا

والتحليل.الدراسةعمليةفىالأولى

وعملالمناطقلبعضالميدانيةالدراسةحولالأبحاثبعضباجراءقمتوقد

الأهالىمعشخصيةولقاءات،الشعبيةالفنونبمراكزالمسئولينمعشخصيةلقاءات

التىالملابسسواءوالمرأةللرجلالمستخدمةالِملابسوأشكالأنواععلىللتعرف

عنالكشفبهدفوهذا،بالمناسباتخاصةأوداخلهأوالمنزلخارجترتدى

الملابس.تلكأشكالفىالمؤثرةالعوامل

وأوجه،المختلفةالاخرىوالمناطقالقرىأزياءبينمقارناتعملتمكما

أهمرمن.رخرفتهافىالمتبعوالأسلوب،المناطقتلكأزياءبينوالاختلافالتشابه

خلالمنوذلك7891عاموالنوبةوأسوانالأقصرفىالأزياءالدراساتهذه

هذا.عنميدانيابحثاأجريتوقدوأسوانالأقصرلزيارةعلميةمهمة

هذهوتضم.7891عاممصرمحافظاتأزياءعنبدراسةقمتوقد

الخارجةوالواحاتالداخلةوالواحاتوسبوهسبناءفيومكملاتهاالأزياءالدراسة

الشعبيةالفنونبمركزالدراسةفىاستعنتوقد.النوبةوأيضاالجديد(.)الوادى
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رخرفتهاوطرقومقاساتها-الملابسلنماذجبدراسةقمترقد.الغورىووكالة

الخاصةوالمراجعالأزياءبهدهالخاصةبالمراجعالاستعانةإلياضافة.وتطريزها

والشعر.والأدبالشعبىوالفنالشعبيةبالمأثورات

القاهرة:محافظاتوهي.محافظةرعشرونستالآنمصروتضم

المنوفية--الدقهلية-دمياط-البحيرة-القليوبية-مطروح-الأسكندرية

شمال-السوش!-سعيدبور-لإسماعيليةا-الشرقية-الشيخكفر-الغربية

المنيا-سويفبنى-الفيوم-الجيزة-الأحمرالبحر-سيناءجنوب-سيناء

الجديد.الوادى-أسران-قنا-سوهاج-أسيوط

:الشعربلأرياءالمميزالطاج

والأقطارالأجناساختلفتفمهماالزخرفىبالطابعالبلادمعظمفى!تمتار

المستخدمةالهندسيةفالوحدات:كلهاالشعوبذوقمظاهربينتجمعظاهرةفهناك

بعيد،حدإلىالبلادكلفىتتشابهوالدلاياتالحلياتأووالنقشالتطريزفي

بهايتحدثموحدةلغةهناكوكأن،البراقةالزاهيةبالألوانشغوفالشعبىفالذوق

شديد،تزاحمفىتارةتتداخلالتىالمشحونةالزخارفلغةهىالبشر،جميع

.أخرىتارةوتفترق

فينشاهدهوالذىنف!سهالنظامالأخرىهىتتبعمصرفيالشعبيةوالأزياء

بالتراثويرتبطغيرهاعنيميزهاقومىبطابعاحتفاظهامعالأخرىالشعوبأزياء

العصورإلىومصادرهاأصولهاارجاعيمكنالشعبيةالأزياءفبعض،القديم

علىالإسلاميةبالطرزيتصلالآخروالبعضوالقبطيةوالرومانيةواليونانيةالفرعونية

.وتقاليدهوعاداتهبقيمهالقديمتراثناتلخصالشعبيةفالأزياء.انواعهااختلاف

قدعصرفكل:عصركلبانتهاءتتغيرلاالشعبيةالازياءأننرىهناومن

طابعها.يفقدهاأندونالقديمةالأنواععلىالتعديلاتبعضيستحدث

تاريخنامنعصركلمظاهرفيهتحفظحياسجلاالشعبيةالأزياءوتعتبر

الفرعونيةالقمصانبعيدحدإلىتشبهالسيوياتالنساءترتديهاالتىفالقمصان

أما.القبطىالعصرفيالقمصانأيضاوتشبهآمونعنختوتقميصوبخاصة
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ملابسيرتدونلأفرادفهىالهلالىريدوأباعشرهفىفتتمثلالشعبىالفننماذج

أواخرفىالأزياءالشريفالنبوىالمولدحلوىعرائسلناتصوركما،المماليك

أهلمنالشعبيةالطبمّاتأزياءأوالريفأهلملابسرأيناوإذا.المماليكعصر

وقتفىانتشرتالتىالملابسمنوالسروالالبردةنريالأعيادفيوبخاصةالحضر

.الإسلامظهور

المقلمةللأنواعالشجي!ينحبعنونتساءلالشعبىالجلبابإلىنظرنالاذا

أقبالبينصلةهناكتكونوقدللعيد.شعارأالمقلمالجلبابيكرنيكادحتىمنها،

كلأفرادنرىبالأقصرالأشرافمقبرةدخلناداذا.طرلياالمقلمالجلبابعلىالناس

كالجلباب.تمامامقلمةكانتلوكماكثيرةكسراتذاتأثوابفىأسرة

الزخارفوراءمختبئةرمزيةمعانالشعبيةالأزياءإليناتنقلهمابينومن

هذهمنواحدةفلكل،الكثيرةالألوانذاتوالحلياتوالنقوشوالتطريزالهندسية

أنفسهمعلىقبيلةكلأهليتعرفشاراتفهىرسالةوالنقوشالوحدات

لكلكانتحينقديمةأرمنةإلىالأزياءفيالشاراتهذهارجاعويمكن.بواسطتها

ويطرزوينسجكوشمالجسممنأجزاءعلىينقشفالرمزورمور.شاراتقبيلة

وكان.دينيةطائفةأوحرفةكلأربابيميزكانذلكوبعد،للملابسبالنسبة

مصرفىالتقليدوهذا.الملابسعليوحلياترخارفالرمورهذهتتخذأنطبيعيا

فىتكونالزخارفأنونرى.الإسلامىالعصرحتيواستمرالفرعونيةالعهودمنذ

آمونعنختوتلقميصبالنسبةالزخارفتتركزالمثالسبيلفعلى.معينةمواضع

تزركشالقديمةالقبطيةالقمصانوفى.الحياةمفتاحشكلعلىالرقبةفتحةحول

.والأكمامالعنقفتحة

وأالجلاليبتطرزالرمزيةومعانيهاالشعبيةالأزياءلزخارفوبالنسبة

وأالاكماموطرفا!تافوعلىالرقبةفتحةحولأحياناالأزياءفىالقمصان

أحجبة.المطررةالحلياتوتسمى،القميصأوللجلبابالسفلىوالحافةالصدر

حافتهاوتنتهى،وعرضيةطوليةسرداءبأقلاممقلمة)تلفيعة(مثلااسناوفى

علىمقصورا)التلفيعة(هذهلبسكانولما،مدرجهرمشكلعلىبأحجبةالجانبية
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قديمبشعارصلةلهالأحجبةهذهشكليكرنأنالمرجحفمنوا!ابر،الأشراف

داذا،ميسورةأومميزةطبقةلأىشعاراليصبحتدريجياوتحول،خاصةمميزةلطبقة

السحرىالمعنىتحملالأخرىهىفالعقد،رمزيةمعانىتحملالأحجبةكانت

عندالطرحةأوالشالأطرافعقدأو،بحزامالقميصأوالثوبكعقد،نفسه

فالرجل.الشعبيةالأزياءفيأيضاونراهقديمةحضاراتفيانتشرفنجدهالصدر

والرجل،سحريةعقدةيعقدوكأنهالكلتلباسطرفيشبككانالفرعونى

فىالثوبأجزاءفتكونجسمهحولأطرافهافيلف)بالتوجا(يتلفعكانالرومانى

المسيحىالعهدفىالعقدهذهوأصبحت.أيضاسحريةعقدةوتداخلهاالتفافها

ملابعىفىنشاهدهماالحاضرالوقتفىالتقليدهذامظاهرومنطائفيا،شعارأ

معقود.بحبليتحزمونالذينالأديرةبعضرهبان

"!،
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تلكالتاريخعمقفىضاربةحضارةولهاالعصورأقدممنذعراقتهالمصر

مصر.أنحاءجميعفيبصماتهاتركتوالتىالقديمةالمصريةالحضارةهى

القبطىوالمتحفالمصرىالمتحفومنهاالمتاحفمنبالعديدمصروتزخر

والمتحفبالأسكندريةالرومانىاليونانىوالمتحف.بالقاهرةالإسلامىوالمتحف

المجوهراتومتحف،والإسماعيليةببورسعيدالحربىوالمتحف،بالقلعةالحربى

بالمنيلعلىمحمدومتحفالشمعومتحفحلوانركنرمتحف،بالاسكندرية

بالقاهرةالحديثالمصرىالفنومتحفبالهرمناجىومتحفالأقصرومتحف

للفنبورسعيدومتحفشوقىأحمدومتحفبالجبزةخليلمحمودمحمدومتحف

الفنونومجمعبالهرمالئقافىرامتانومتحفبالهرمحسينطهودَحفالحديث

مصروحضارةتاريختحكىكلهاالمتاحفوهذه.بأسرانالنوبةومتحفبالزمالك

عصورها.جميعفىالمصريةالحضارةرراخجنباتهابينوتضم

الشعبية.الفنونومراكزالطفلثقافةوقصورالثقافةقصورجانبإلىهذا

خاترن.زينبوبيت،السنارىوبيت.والخياميةالخليلىوخانالغورىووكالة

لمصر.القومىبالتراثالاهتماممدىعلىيدلف!نماشئعلىهذادلهـان

بأضوائهاتلقىوالاقضادية،والفكريةالاجتماعيةالحياةأنفيهشكلاومما

سماتولها.تختلفوقدتتشابهفقدمصر.محافظاتفىالأزياءأنماطعلى

سيناءفىالآزياءفنرىمنها.كلخصائصعلىالتعرفيمكنبحيثتميزها

متشابهة،بنماذجماحدإلىتتصفالخارجةوالواحاتالداخلةوالواحات

وغرزة)الكانافاه(رغرزةالمضافالنسيجبأسلوبالمطرزةالزخارففتستخدم

إضافةمعسوداءأقمشةعلىمختلفةبألوانملونةبخيوطتكونماوغالباالسلسلة

والأزرار.والفضيةالذهبيةالعملات

النماذجعنتمامايختلفبنموذجسيرةفىالأزياءتتميزالآخرالجانبوعلى

عبارةفتكونزخارفهأما.القديمالمصرىالعصرفىالقميصكثيراويشبهالسابقة

والأررارالملونبالخررويزخرفالملونةبالخيوطويطرزالشمسكأشعةخطوطعن

الصدفية.
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مختلفةبنماذجوالقليوبيةوالدقهليةالغربيةمحافظاتفىالأزياءوتتميز

فىالملونو)الزجزاج(الملونةوالأشرطةالقصاتاستخدامبكثزةوذلك.تماما

الواحاتأوسيناءأرياءفىتستخدمالتى)السمكة(غالباتستخدمولا.رخرفتها

الخارجة.والواحاتالداخلة

فتتميزالشرقيةمحافظةأما.التلىباستخدامأسيوطمحافظةوتتسم

الملس.باصتخدام

!يمع!!يم
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لشرقيةاثظةمكا

الدلتا،شرقالشرقيةوتقغ.البحرىالرجهمحانظات)حدىالثرقيةتعتبر

ضرقاوتنتهى،الجنوبمنالشرقيةوالصحراء،الشمالمنالمنزلةبحيرةبهاوتحف

ويمتد،والقليوبيةالدقهليةمحافظتاالغربمنويحدها،السرشىقناةحد!دإلى

وبحرالإسماعيليةترعةفيهتحرىالذىالطميلاتوادىالجنونجيةأطرافهافى

2.كم4394مساحتهاتبلغإذمصرمحافظاتكبرمنالشرقيةوتعتبر،موسى

الشرقيةأراضىوئتميز.الجغرافىلمرقعهانظرامعتدلبمناخالشرقيةوتتميز

المحاصيلوأهم،المحافظةلسكانالرئيسيةالمهنةهىالزراعةتعتبرولهذا،بالخصوبة

السمسم،،القمحالأرر،الشعير،،القطن:هىالشرقيةتميزالتىالزراعية

نهضةفهناكيالزراعةالسكانإشتغالجانبلهالى.ذلكوخلافالخضروات

مصنع،الجوثمصنعأهمها:لعلمصانععدةأنشئتفقد،ملحوظةصناعية

الأقمشةصناعةفىتستخدمالتىوالخيرطالصوفيةالأقمشةويشجيررتكس

والعطرية،الطبيةالنباتاتتقطيرومصنعالصيد،وشباك،والمشمعات،السميكة

،ا!لمة.الألبانصناعةمثلكثيرةأخرىصناعاتوهناك،البلحتجفيفومصنع

فيهاانتشرالصحراويةالأراضىووجودالشرقيةلمحافظةالجغرافىللموقعونظرا

شمالفىالبحيراتلوجردوبالنسبة.الحيوانيةالثروةبتنميةيقومونالذينالبدو

.الأسماكبصيديعملرنالسكانمناَخرعددهناكأننجدالشرقيةمحافظة

التىالمقدسةللثيرانالجرانيتمنتوابيتبالمحافظةوجدتالتىالاَثارومن

قياميؤكدوهذا.البطلمىوالعصر،الثالثةالأسرةإلىتاريخهاويرجعتعبد،كانت

الشرقية.محافظةأرضعلىالقديمةالمصريةالحضارة

فىكبيرأثرلهاكانالتىالفنيةالجوانببثراءالقديمةالمصريةالحضارةوتتميز

الشرقية.محافظةتراث

وملاصقتهاالبلادمنالثمرقىالجانبعلىالجغرانىالشرقيةلموقعونظرا

جمهوريةمنكجزء،المحافظةتاريختحديدفىالأثرأكبرلهكانالسويسلقناة
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وتراثهاوثقافتهامصرحضارةفىأثرتالتىالحضاراتكلوتأثير،العربيةمصر

القومى.

التىالأماكنأرلىباعتبارهاالشرتيةمرفعف!نتقدمماكلإلىوبالإضافة

كماوافريقيا،آسيابينللقوافلكمعبرالتجاريةولأهميتهايسيناءمنالقادمعليهايمر

منالقادمةالعربيةالقبائلهجراتغالبيةإليهتلجأالذىالأولالمكانأصبحتأنها

التىوهىالعامةالقيمهناكالشرقيةوفى.الإسلاموبعدقبلالعربيةالجزيرةشبه

وأهمية،بالدينالتمسكأهميةفىالاعتقاد:أهمهاومنالمجتمعفىانتشارهايتم

واحترام،صالحةتنشئةوتنشسّهمالأطفالرعايةوأهمية،الأسرةوأهمية،الزواج

واحترام،الاناثعلىالذكوروتفضيل،الزوجةعلىالزوجسيادة،والأمالأب

تغيرقدالآنرلكن-للحاجةدليلايعتبرللعملالمرأةخروجكانرقد.السنكبار

هذا.كل

الفاتحةالملابسوتركالداكنةالملابسارتداءبالرجالالخاصةالقيمومن

دليلاالرأسغطاءولبسوالوقار،بالاحترامتوحىالداكنةالألوانلأن،للشباب

ذلك.وخلات.الاحترامعلى

ذاتالطويلةالملابسبلبسفيتمالأصلياتالشرتيةلنساءبالنسبةالتحشمأما

الشرقيةفىالبدوىالمجتمعأما.والأرجلواليدينالوجهوكشفالطويلةا!مام

بالنسبةالتزينأما.فقطالعينبنوظهورالوجهتغطيةالمتزوجةالسيدةعلىفيحتم

تجميلفىالجمالتجدفالمرأةالقاهرةفىالتزينعنفيختلفالشرقيةفىللمرأة

جسمهامنأجزاءبعضفىالوشمدهاستعمالالحناءلىاستعمالبالكحلالعينين

وجهها.وفى

محافظةفىشعبيةعقائدوالحلىالملابسحولفتدوروالمعتقداتالعقائدأما

المرأةترتدىأنوالحسدالسحرمنوالخوفالحشمةبمفهوميتعلقمافمنهاالشرقية

والتمائمالأحجبةويلبسون.بالسحرالوقوعمنخوفاظهرهاعلىالداخليةثيابها

الحسد.يمنعذلكانويعتقدون،والعينالحسدفىلاعتقادهمالأررقوالخرز

لاطالةوذلكبالاناثتشبهاالذكرألطفلأدنىإحدىفىواحداقرطاويضعون
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الخرزوتعليقالصدر،علىأوالرأسعلىتوضعالتىالأحجبةأما.الطفلعمر

للحسد.منعافتكونوالكفالأررق

يمارسهاالتىالأفعالهىالشعبيةبالعاداتوالمقصود:والنفالبدالعادات

والاتجاهاتالنموذجيةالمعتقداتأنهاأىالمحلىالمجتمعفىالمختلفونالأفراد

الشائعةالعاداتومن.المجتمعأوالجماعةداخلتمارصالتىالتصرفاتوأشكال

التمايزإلىالفئاتبعضكذلكالقرىبعضأهالىنلجأأنالشرقيةمحافظةفى

ثوببارتداءكبير()أبونساءتتميزالمثالسبيلفعلىبسيطبشئولوبعضهاعن

الجميل.الفطرىبالتطريزملابسهنالعربويميزشعارى(.)ثوبوش!مىمعين

البرقع.بشكلبينهنفيماويتميزن

فقدملابسهنمنالنساءتضاعفأنمصرريففىالشائعةالعاداتومن

وقتكبيركجيبالخارجىالثوبتستخدمحتىجلبابمنكثرالمرأهّترتدى

عاداتهمومن.الشتاءفىللتدفئةتكونوقد،الأخرىالثيابتحتهفيكونالحاجة

الأقمشةشراءعلىيحرصونولذلك.فيهخيطآخرإلىملابسهميرتدونأنهم

كثيرا.هذاكلفهمولوجداالمتينة

راهية،بألوانالمطررالمنديلالشرقيةأعرابإستعمالأيضاالعاداتومن

إستقبالالشرقيةمحافظةفىالمنتشرةالعادات.ومنلعروسهالمهرالعريسفيهويقدم

أنهأيضاالشعبيةالعاداتومن.عمرهلإطالةمنهمظناوذلكقديمةبملابسالمولود

بالشالرأسهاتغطىأنفيجبالمتزوجةأما.فقطالرأسبمنديلالخروجللفتاةيمكن

الشميكة.الأقمشةوتستعمل.ووجههارأسهاتغطيةفعليهاالمسنةأما.الشُقهأو

البيضاء.الملابسالعروسوترتدى

ءع!عه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-52-

الشرقيلامحافظفىالأزياء

ياقةبرجودالجلبابويتميز،الجلبابالمنزلداخلالمرأةترتدى:النساءأرياء

الجلبابطولويصل.السفرةأسفلوكشكشةمستديرةوسفرةأمامىومرد،صغيرة

ويتميز،فطويلةا!مامأما.المنزلداخلالحركةلسهولةبقليلالعفبينأعلىإلى

نباتية.بزخارتالزاهيةبالألوانالمنزلجلبابألوان

ملابسانحيثالمنزلخارجالنساءملاب!سىتتنوع:المنزلخارجالملابس

نساءملابسوتتكرن.النارحينالعربملابسعنتختلفالأصليينالشرقيةنساء

الملابسأهممنالملسويعتبر.الملاءة،الجلباب،الملس:منالأصليينالشرقية

القماشلأننظراالاسمبهذاوتسمى-الشرقيةمحافظةبهاتتميزالتىالخارجية

.الجلبابفوقالخروجعندالنساءوترتديهالملس()قماشصنعهفىالمستخدم

جلبابيصنعإذ.المسناتجلبابعنالشاباتجلبابفيختلفالجلبابأما

برجودويتميزالأخضر،فهوالمفضلاللونأماالملونةالقطنيةالأقمشةمنالشابات

وأبكسراتاماباتساعينسدلالسفلىوالجزءوسطالجلبابويحدد.مستديرةياقة

.الجلبابلتزينالمطررةالنباتيةالزخارفوتستخدم.بحزامالوسطويضمكشكشة

بالشكلويتميزالسوداء،القطنيةالأقمشةمننيصنعالمسناتجلبابأما

ولاالمنزلجلبابويشبهالأول:أشكالثلاثةالمسناتجلبابويتخذ.المخروطى

وذلكببوزة()صدرفيسمىالثانىأما.الأسودواللونالقماشنوعفىإلايختلف

القطنيةالأقمشةمنويصنعالمثلثيشبهواللا-ى"المدببالسفرةشكلإلىنسبة

تعطيهاحتىجانبكلفىسمكةوللجلباب،مربعةرقبةبحردةويتميز.السوداء

عندالكسرةهذهوتفك،كسرةكمكلوبأعلىطويلةوا!مام،اللازمالاتساع

رذلككباية()صدرعليهفيطلقالثالثالجلبابأما.الغسسلبعدالقماشانكماش

منحنياتأربعةبوجودحافتهاتتميز)سفرة(الصدرعلىقصةبوجوديتميزلأنه

.الكوبنهايةتشبه
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كبيرحدإلىيشبه:الئوب:الشرفبةالىالنارحبنللعربالحارجيةالملابس

حافتهوتصلالمثلثالشكليتخذكمبوجودويتميز،الفضفاضالبلدىالجلباب

الجلبابيشبهثوبمحلهوحل.الأثوابمنالنوعهذااندثروقد.الأرضإلى

وأالمنزلىالجلبابياقةمنهاويظهر،عميقةرقبةحردةبوجوديتميزحيث،البلدى

كماما!ماموتشبه)السمك(الجانبيةالقصاتوللثوب،الداخلىالقميص

تميزالتىبالزخارفالاعرابياتثوبويتميز.اتساعاأقلولكنها،البلدىالجلباب

سيناء.فىالنساءملابسكئيراويشبه.الأصليينالشرتيةنساءأزياءعنأزيائهن

الشرتية.منطقةإلىسيناءأهالىهجرةإلىذلكويرجع

الصوفالق!ماشمنقطعةعنعبارةحزامالثوبمعفيستعملالحزامأما

وتربطالوسطحولوتلف.مثلثبشكلويظهرنصفينويطوىالقطنأوالخفيف

الحزاميستعملوكان.أخرىإلىقبيلةمنالحزاملونويختلف.الأماممنبعقدة

يخالفبلونالحزامترتدىفكانتالفتاةأما.للنساءالإجتماعيةالحالةعلىللدلالة

الأرملة.حزاملونعنويختلف.السيداتحزاملون

إلىالنازحاتللبدوياتبالنسبةالملابسهذهتتكون:الزفافصملابس

بالنسبةالمتميزالأسودالثوبفوقهوترتدى،داخلىق!صمنالشرقيةمحافظة

العروسوتضع،جميلةبألوانالمطررةالزخارفبكثرةيتميزوالذىللاعرابيات

.الثوبوتطريزبزخارفغالباوالمطررة)القنعة(رأسهاعلى

وتضع.والعقودوالأساورالشماريخمنالحلىأنواعجميعالعروسوترتدى

.الخلخالأرجلهافىوترتدىالبرقعوجههاعلى

الحريرأوالألوانالزاهيةالاتطيفةمنثوبعنعبارة:الفلاحاتملابس

بيضاء.طرحةأوالحريرمنالرأسعصبةوترتدى.الملونأوالابيضالصناعى

القطيفة.الشاليستعملوأحيانا

وتفصيلها.ألوانهافىالكبارملابسكثيرأفتشبه:الاطفالملابسأما

وذلك،للأطفالتستخدمبالكبارخاصةأقمشةمنيتبقىماأنهذامنويتضح

نرىولذلك.الأطفالمعتتلاءملاأوتتلاءمالأقمشةهذهأقإلىالنظردون
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.الأطفاليرتديهاذلكومعجداكبيرةرخارف

منفبعضها.الشرقيةفىالحلىننوعت:الشر!يةفىالرينةوأدواتالحلى

الآتى:الىوتنقسم.أخرىمعادنأوالخررمنالآخروالبعض،والفضةالذهب

بالعنقتحيطحليةعنعبارةوهرعقدومفردهاالعقرد:والصدرالعنقحلى

العقودوتأخذالصدر،علىيتدلىبحيثيبتعدقدأوللعنقملاصقايكونوقد

الصغير،الخررمنأوالكبيرالخررمنيكرنبحيثالمنظوممنهاكثيرةأشكالا

يسمىالعقودمننوعويوجد.ألوانبعدةيكونوأحياناواحدبلونيكونوأحيانا

الخالص.الذهبمنويكون(الزيتون)حب

الأنواعمنهويرجدالعنقتزينالتىالحلىمننوععنعبارة:الكردان

ويصنعبالشرقيةبلبيسإعرابياتتلبسهالنوعوهذابسمكسملككردان:الآتية

مُعلقةويتوسطهبالذهبمطلىنحاسأو.مترنصفحوالىوطولهالفضةمن

منهاويتدلى،حجاببداخلهاويكونالفضةمنمجوفةكبيرةسمكةعنعبارة

ضدالتماثممنوالهلالالسمكةوتعتبرهلالمنهابكلصغيرةسمكاتثلاث

الحسد.

منويصنع-الشرقيةفىاستخدامهفيكثر:بعرارضعشكردانأما

صفوفوأربعة،الوسطفىصفوفخمسةمنويتكونبالذهبالمطلىالنحاس

والسملك،سمالكأومسطحةعوارضالصفوفهذهبينويصلطرفبكل

ويتصل،صغيرانسملكانيليهما،طرفبكلأصغرسملكانويليهكبيرالأوسط

الحسد.لمنعصغيركفسملكوبكلالعنقحولالكردانتكملسلاسلبينهم

والجبين.والأنفالأذنحلىرتشمل:الرجهحلى

المطلىالنحاسأوالذهبمنويصنعمخرطةقرطومنها:الأقرا!

المشبكةالأسلاكبطريقةويصنعدائرىبسلكويثبتهلالهيئةعلى،بالذهب

ويوجدبالدواثروتحلىالسداسيةالأقراطمنآخرنوعويوجد.بدلاياتويحلى

جلجلةمنهتتدلىخماسيةنجمةيتوسطهاوالتىالمستديرةالأقراطمنآخرنوع

دوائرسبعةبهمستديربقرصيحلىقلبعنعبارةآخرنوعويوجد.واحدة
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.صغيرةقلوبخمسةمنهويتدلىصغيرة

حلقةعنعبارةللأنفالأيمنبالجانبتعلقحلية:الخزام:الأنفشنات

هـالخالصالذهبمنتكونأوبالذهبالمطلىالنحاسمن

!لى:مانم!نهاالجبهةحلىأما

وأالبرقعجانبىعلىوتوضع.الشرقية)عرابياتوتستخدمها:العوايق

كلصفوتأربعةمنهابتدلىمعدنيةدوائرأنصافعنعبارةوهى،للزينةالجبهة

.عملاتأربعةمنمكونصف

عنعبارةوهى.الشرقيةمحافظةفىالاعرابياتوتستخدمها:الهدايهْ

بالذهب،المطلىالنحاصمنوتصنعأفقيةصفوفثلاثةفىمتراصةمثلثةأحجبة

.الرأسمقدمةفىالجبهةعلىرتوضع

.الخلخال،الخواتمالاساور،:الأطرافحلى

فتحةلهاوتكونالفضةمنالعريضالسوارومنهاالمعصمحلى:ْالأساور

.كالثعبانشكلهاأنيتبيناسمهافمنالثعبانالأسورةأما:لبسهالسهولةبمحبس

ويتدلىغائرةونجرممعيناتعليهاالمنقوشالمعدنيةالأساورمنثالثنوعريوجد

جلا!ل.منها

هووهذازخارفأىبدونالبسيطالخاتموششخدمللاصابعحلى:ا!واتمص

والماسالياقوتمنبألواعوتطعمتحلىالتىالخواتموتوجد.والزواجالخطبةخاتم

خاتم.منكثريستخدمالأحيانبعضوفىوالفيرور.

فتحةولهالعقبينشكلمعليتناسبالشكلدائريةللساقينحلى:ألخلخالص

والتىالمغدنيةالجلاجلالخلخالمعتستعملوأحيانا.وخلعهارتدائهلسهولةجانبية

.الشريرةالأرواحيطردالصوتهذابأناعتقادأوهناكالسيرأثناءالأصواتتحدث

هيئةعلىالخرزمنمشغولمسطحعنعبارة:الشماريخالشعرحلى!

المستطيلاتوتنتهى،مختلفةبألوانمعينمستطيلكلبداخل،متتاليةمستطيلات

.دلاياتثلاثمنهيتدلىحجابهيئةعلىبمثلث

لتزدادللضفائرالجدايلتضيفتئزوجوحينشعرهاالفتاةتضفر:الجدايل
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بخررةالجديلةوتنتهىالأسودالماعزشعرمنمضفرةخيوطعنعبارةوهىطولا.

يستبدلوقدأخر،بلرنأوالحسدلمغررقاءتكونماوكالبارجاجيةأومعدنية

للخلود.كرمزبردعالخرر

وهىالشرقيةأعرايياتبين)ستعمالهاويكثرللجدايلتضاف:العجايص

الجديلةنهايةفىالمستديربالخرروتثبتحمراءحريريةخيوطمجموكةعنعبارة

الأحمر،،الأبيضالخرربهاوينتظمصفرفثلاثةفىمتتاليةحلقاتهيئةعلى

فىوتعلقأهدابهيئةعلىنهايتهافىالخيوطوتنسابمسافاتعلىالبرتقالى

معدنية.حلقةبواسطةالمرأةضفيرة

ىأمنللوقايةمامكانفىيضسعهأوالانسانيحملهشئكلهى:التماثم

وأالنباتاتأشكالفىوتتمثلالكريمةالأحجارأرالمعادنمنتكونوقد،مكروه

قطعأوالحيواناتأشكالأوالكفأوالحمراءالفلفلةشكلأوالصغيرةالتماثيل

منهمظناوذلكالصغاروالأولادالصغاروالبناتالنساءوتستعملهامنقوشةحلى

تستخدمالأشكالهذهالآنإلىرالتوما.الحظوتجلبالحسدتمنعالتمائمهذهأن

والفضة.،الذهبمنوتصنعوخميسة()خمسةوا،لكفالعينشكلوبخاصة

وأ،مثلثةأوالشكلمربعةالفضةمنعلبةهيئةعلىوتكون:الأحجبهْ

أدعيةأوقراَئيةآياتأوبهاتعويذةلرضعبغطاءفتحةوبهاصغيرةأسطوانية

مسطحةأحجبةعنفعبارةالثانىالنوعأما.طيبسحربفعوللهاأنويعتقدون

كتابةوتحمل،كمثرىشكلأو،مربعأو،مثلثهيئةعلىدلايةعنعبارةمعدنية

(.اللهإلاإلهألاأوالكرسىاَيةعليهاوينقشدينية،سحرية

العينينلزينةيستخدموكانالكحل:الآتىفمنهاوالتجميلالرينةأدوأتأما

مكاحلوهناكالقديمالمصرىالعصرمنذالكحلاستخدموتد.أيضاولتجميلهما

جماليضاعفالكحلباناعتقادفهناكالفراعنةعصرومنذ،الكحللحفظومراود

وصفاء.اتساعافيزيدهاالعينين

القديمالمصرىالعصرمنذعرفتوقدالحناءاستخداموهو:الخضاب

الآنإلىوتستخدمللعلاجوأيضاوالأيدىللأرجلللتجميلتستخدموكانت
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بلادفىأبضارتستخدم.الزفافتسبقوالتىالحنةليلةوتسمىالقرىفىوبخاصة

فىغايةبزخارفوالأيدىالأرجلوترسموكيرهاالخليجودولالسودانمثلكئيرة

.والابداعالجمال

منجزءولكلالزخارفبعضب!ستخداموذلكالتزينأنراعأحد:الوشم

إلىوش!تخدمبعيدرمنمنذالوشماستخدموفد،معينةرخرفةلهيكونالجسم

معينة.ومناطقبلادفىولكنالآن

الاقمشةمنالجلبابيصنع:الجلباب:الشرفيةمحافظةفىالرجالأرياء

ومكانةعمرعلىالجلبابويدل.الشتاءفىالصرفأتمشةومنصيفاالقطنية

الكبارأما.الفاتحةالألوانمنالجلبابالشابيرتدىالمثالسبيلفعلى،الشخص

وششعملوالأررقوالبنىالرمادىمثلقاتمةبألوانالجلبابفيرتدونالسنفى

الفلاحونويرتديهالاستعمالشاحالنوعرهذاالبلدىالجلبابالشرقيةفىالرجال

،الأرضإلىالجلبابطولويصل.المخروطىالشكلويتخذوالصيادينوالعرب

طولهاأماميةفتحةوللجلباب.مستديرةالرقبةوفتحة،وواسعةفطويلةالأكمام(ما

الصديرىمنجزءويظهر.وأزرارعراوىوبدونسنتيمترا.03إلى25إلىيصل

لاعطاءوذلك)السمكة(وتسمىجانبيةقصاتوللجلباب.الجلبابفتحةمن

الرقبةفتحةتزينوأحيانا.جانبىجيبللجلبابويكون،المطلربالاتساعالجلباب

أغمقبلونأوالجلباببلونيكونأنإماوالقيطان.بقيطانا!ماموحافةالأمامية

الجلبابهذاويتميزالحرفأربابفيرتديهالأفرنجىالجلبابأما.الجلبابمن

أزراروبهالأمامى)المرد(وللجلبابالأفرنجىالقميصياقةتشبهياقةبوجود

الجلبابمنإتساعاأقلالجلبابهذاويكون،وخلفيةأماميةسفرةوله.وعراوى

.البلدى

الشاهىقماشمنويصنع،الأحيانأغلبفىالعمديستعمله:القفطان

مفصلةكتابةوتوجد-القطنيةالأقمشةمنيستعملوقد،طوليةبخطوطالمخطط

الفانلةالرجالويرتدى(.للرجالالتركيةالأرياء:نصر)ثريابحثفىللقفطان

الشتاء.فىوالصوفىصيفاالقطنىالتريكوأقمشةمنأيضا
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.الجلباببدونوالسروالالفانلةمعالصديرىويرتدى:الصدبرى

(.للرجالالتركيةنصر-الأزياء)ثرياالسروالعنمفصلةكتابةوتوجد:السررال

بلونهالابلوبرمنوتصنع)دفية(اسمالشرقيةعربعليهايطلق:العباءة

صيفا.القطننسيجومن-الشتاءفىالأسودأرالبنىاللرناوالطبيعى

الشرقية:محافظةفىالفئاتبعضملابس

.والقفطانالجبة:الصرفيةالطرقشميوخبرتدى:الصرفبةالطرقملابس

لشيوخوهداالأسودالقماشحولهايلفطاقية:منفتتكونالرأسأغطيةأما

والأبيض.الأحمديةللطرقوالأحمر.الرفاعيةللطرقوأخضر.الشاذليةالطرق

الشوادفية.للطرق

كتابيةبزخارفيحلىحزاممعوالأفرنجىالبلدىالجلبابفيرتدونالأتباعأما

الصوفية.الطرياقةاسميكتبكما(اللهرسولمحمداللهإلاإلهالا

،السترة،الصديرى،القميص،الفانلةالفلاحيرتدى:الفلاحونملابس

.السروال،الجلباب

أنهمإلا،العاديةالرجالىالملابسعنملابسهمتختلفلا:الحفراءملابس

اللونارتداءملابسهمعلىويغلبالزرقاء،أوالسوداءالداكنةالملابسيرتدون

الطويل.المعطفوبخاصةالكاكى

"ي!!
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سينا،

بينوتربطآسيا،قارةمنالغربأقصىفىسيناءجزيرةشبهتقع:الموقع

الافريقية.القارةمنجزءأتمثلقديمةكتلةعنعبارةوهىبريا.وافريقيااَسياقارتى

البحرساحلطرلعلىقاعدتهاتمتدتقريبأ،الشكلمثلثةجزيرةشبهوسيناء

منطقةعندالمثلثهذاورأسشرقا،رفحالىغربافزادبورمنالمتوسطالأبيض

وقناةالسوش!بخليجغرباالجزيرةشبهولمحد،الجنوبأقصيفىمحمدرأس

العقبة.لخليجالغربىبالساحلالشرقجهةفيوتحد،السويس

وتبلغ،مربعمتركيلوالفوستونواحدسيناءجريرةشبهمساحةوتبلغ

كما.الكليةالمساحةمنمربعمتركيلوالفثلاثرنحوالىسيناءجنوبمساحهَ

مربع.متركيلوالفوثلاثونواحهـدحوالىسيناءشمالمساحةتبلغ

سيناءمحافظةباسمواحدةمحافظةوتمثلراحدةمنطقةسيناءكانتوقد

الجنوبة،لمنطقةفيوخصوصاالجبليةوالطبيعةسيناء،مدنبينالمسافاتلبعدونظرا

محافظتين.إلىسيناءجزيرةشبهتقسيمإلىأدىمما

الطور.مدينةوعاصمتهاسيناءجنوبمحافظةا-

العريش.مدينةوعاصمتهاسيناءشمالمحافظة2-

أهمها:نقاطعدةفىحالبالسبناءالاشراتبجبةالأهميةوتمضح-

العالمى.المائىالممرذلكالسويسلقناةحراستها-

ء.تيرانجزرتحرسهالذىالعقبةبخليجالجنوبمنسيناءتحف-

.البترولسيماولافيهاالمعدنيةمصرثروةمعظموجود-

المختلفة.بأنواعهاالسياحةأنشظةتعدد-

أجزاء:نلاثةالىسبناءجونةلشبهالجبولوجبةالطببعةوتنفسم

.الشمالفىالعريشبلادا-

الوسط.فىالتيهبلاد2-

.الجنوبفىالطوربلاد3-
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كليا.اختلافامنهاجزءكلطبيعةوتختلف

منطقةهرسيناءمنالجنوبىالقسمسبناء(:)جنوبالجنوبفىالطوربلاد

جانبهامنالكبيرةالفوالقرتحدها،العميقةالوديانتقطعهاالتىالمرتفعةالجبال

أتتقديمةجذورتمثلمنحرتهصخورمنالكتلةهذه،وعناصروالغربىالشرقى

كتلةسيناءجزيرةشبهمنالجزهوهذا.طريلرمنمنذالتعريةعواملعليها

منهاتتكونالتىكتلكقدبمةصخورمنتتكون،الوعررةشديدةصلبةصخرية

الأحمر.البحرجبال

الأرضية،الكرةسطحعلىجبلبةبلادأوعرولعلهاوعرهجبليةبلادوهى

الوسط،فىتعلوالجبالوهذه.بعضفوقبعضهامتراكمةفيهاالجبالفترى

العقبة،خليجإلىالأوديةمنهافتسيل،والغربالشرقإلىتدريجياوتنحدر

تكادحتىالعقبةخليجتقتحمالشرقيةالبلادهذهجبالإنثم،السويسوخليج

عنفتنحسرالغربيةجبالهاأما،شاطئهعلىضيقاطريقاإلاتتركفلافيهتغوص

منوهى،عظيمةرمليةسهرلثلاثةوراءهافتتركجيهاتهاكثرفىالسويسخليج

.القاعسهلالمرفأ،سهل،الواحهسهلالشمال

سيناء:جبالأشهر

الطور.لمدينةالشرقىالشمالفىيقع:الطورجبل

كاترين.سانتمدينةفىيقع:موسىجبل

موسى.جبلشماليقع:المناجاهجبل

موسى.جبلغربشماليقع:الصفصافهجبل

موسى.جبلبجانبيقع:كاترينالقديسةجبل

سبعةوفيه،السويس!خليجعلىصغيرجبلوهو:مرسىحمانمجبل

كبريتية.ينابيع

سفحهمنويخرج،السوشىخليجشاطنعلىيقع:فرعونحمامجبل

كبريتى.نبع

http://www.al-maktabeh.com



-61-

وادى،غرندلوادىسدر،وادىالاحثا،وادى:سيناءجنوبأودبةأشهر

قديماكلهاالجزيرةأوديةأشهرمنفيرانوادىويعتبر:فيرانوادى،وسيط

ونخيلاً.ماءأوأغزرها،وحديثا

صحراوياعامةبصفةسيناءجزيرةشبهمناخيعتبر:سيناءجزيرةثمبهمناخ

فصلفىالأمطاروتسقط،أخرىمناطقفىصحراوىوشبه،المناطقبعضفى

للأعاصيرسيناءجزيرةشبهوتتعرض،السيولبعضتحدثوقد.الشتاء

الانخفاضاتوهذه،الصيفوأوائلالربيعأوالشتاهفيالجويةوالانخفاضات

البحر.ساحلبمواراةالشرقاليالغربمنتتحرك

الجبليةالمناطقفيعنهالمنطقةهذهفيالمناخيختلف:سيناءجنربمناخ

الشتاءشهورطوالبالجليدقمتهاوتتغطى،كبيرةارتفاعاتإلىتصلالتىالمرتفعة

الدفء،إلىيميلفالطقسالساحلمنبالقربأما.كاترينسانتمنطقةفيكما

الشيخ.وشرم،ونويبع،دهبمنطقةمثلالسنةمدارعلىالتغيرقليل

سيناء:جنوبفىالمدنأهم

علىالقديمةالمصريةالمدنمنوهيسيناء،جنوبعاصمةوهي:الطور

كم،024السويسوبينبينهما،الشرقيةالجنوبيةالجهةفىلسيناءالغربىالشاطن

السويسبينقديماالبريةالحجطرقعبرتهاوتد.وشتاءأصيفاالرائعبمناخهاوتمتاز

وينبع،جدةإلىالأحمرالبحرعبرثموالطورالسَويسبينأووالحجاز،والعقبة

الطورمدينةجنوبالبحرشاطىعلىقائممحجروهوالطور،محجربهاويوجد

نأالقدممنذمصرملوكاعتادوقد.المصريينرالحجاجالعاممصرمحجروهو

منالحجاجلحمايةالعساكرومعهأميراوبرسلواالكعبةكسوةالحجركبمعيرسلوا

للكعبةكسوةوأرسل،المصرىالحجمعالمحملنظممنأولوكان،الطريق

الدولةانتهاءبعدمصرحكمتوالتىالدرشجرةالملكةهىبالعساكروحماها

الأيوبية.

نسبةكاترينسانتديرفيهاوبنى،مرتفعةمنطقهَعلىتقع:كاترينسانت

تضمحيثالعالميةالمكتباتأشهرمنمكتبةالديرويضم،كاترينالقديسةإلى
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والحديثة.القديمةالعالمبلغاتالنادرةوالكتبالمخطوطاتمنالآلاف

سيناءجنربواحاتأجملمنودهب،جميلشاطئعنعبارة:دهب

وششخدمالماء،علىوالتزحلق،الغرصومراكز،المجهزةالسياحيةالقرىحيث

المانية.الرياضاتفىالشاطن

للتمتععالمياومشتىمصيفاوشتبرالعقبةخليجعلىيقع:الشيخشرم

بهويوجد،الغوصومراكز،والسباحةالصبد،حيثوالهدوء،الشمسبأشعة

البيئة.بأبحاثخاصأمعهدأ

وقرىوالصيد،للغوصمراكزبهاويوجد،العقبةخليجعلىتقع:نويبع

سياحية.

بعد8علىوتقع،العقبةخليجعلىالدوليةمصرحدودأخرتعتبر:طابا

وبها،والخلجان،والجبلللبحر،الخلابةالطبيعةحيث،فرعونجزيرةمنكم

استردادهاقبلوالاسرائيليةالمصريةالسلطاتبيننزاعهناكوكان.سونستافندق

52يوماتخذوقد.مصرإلىسيناءكلعادتوبذلك.مصريةأرضاواعتبارها

لمصر.قومياعيداعامكلمنإبريل

كرعاةالبدوينتشرحيثسيناء،جنوبفىالحياةسمةهىالبداوة:السكان

والتجمعاتالمتفرقةالواحاتوبعض،والعيونالاَبارحرلمستقرينأومتنقلين

تجمعكلويتبع،المياهتوافرحسبوذلكالمئاتأربالعشراتتكونقدالبدوية

كبيرها.هوالقبيلةوشيخقبيلة

فيهشكلاوممانسمةالفثلاثينحواليسيناءجنوبسكانتعدادويبلغ

بألمزثراتيتأثربدأفقد.مغلقاسيناءجنوبفيحالياالبدوىالمجتمعيعدلمأنه

وادىمنمراطنيننزوحنتيجة،الشاملةالتنميةمجالاتفيظهرتالتىالحضارية

سكانيةتركيبةذاتجديدةسكانيةمجتمعاتوتكونت،بالمدنواستقرارهمالنيل

سيناء.جنوبفىماحدإلىالتقليديةالأزياءأنماطتغيرإلىأدىمما.حديثة

العوارمة-المزينة-العليقاتقبائل:سيناءجنربتسكنالتىالقباللرمن

.اللحيوات-الترابين-الجبالية-القرارشة-سعيدأولاد-()الصوالحة
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مواقعهايعرفومراعىمياهسيناءجنوبفىقبيلةلكلأنهفيهشكلاومما

الأبقارمنفليلةوأعداد.والابلوالماعزالأغنامالبدوويربى،القبيلةأفراد

والمنجنيزوالبترولوالنحاسوالفيرورالدهبفهىالمعدنيةالثروةأما.والخيول

أعمالهم!منأيضاوالزراعة.والجبسوالجرانيثوالرخاموالحديدوالفحم

سياحةكانتسراءالسياحىالجذبمقوماتكلئتوافرسيناءجنوبْوفى

ترفيهية.أوعلاجيةأوأثريةأوتاريخيةأودينية

رالعصرالقديمالمصرىالعصرالحضاراتمنبالعديدسيناءتأثرتوقد

الأمويةوالدولةالإسلاميةوالعصررالقبطيوالعصرالرومانيوالعصراليونانى

والدولةالثانيةالعباسيةوالدولةالطولونيةوالدولةالأرلىالعباسيةوالدولة

المماليكودولةالأيوبيةوالدولةالصليبيةالحروبثمالفاطميةوالدولةالاخشيدية

علىالفرنسيةالحملةجاءتثم،العثمانيةوالدولةالجراكسةالمماليكودولةالبحرية

عاممنذالإسرائيليةوالحروبالبريطانىالاحتلالثمعلىمحمدوعهدمصر

مصر.إلىبثملهاسيناءعادتوأخيرأَ.7391عاماكتوبر6قبلماإلى4891

،*!ي
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سيناءجنوبفىالإذياء

!-مم!!

:الرأسأغطبة:الرجالأ،باء

عبارةوالغترة،العقالفرقهايوضعأومنفردةاماالرأسعلىتوضع:الغترة

وربع،مترعرضهاوكذلكوربعمترحوالىطولهاالشكلمربعةقماشقطعةعن

شكلتانجذبحيثتطبيقهابعدالرأسعلىوترضع.الحطةسيناءبدوعليهاويطلق

تلبسوأحيانا،الطرفانوينسدلالجبينعلىالمثلثقاعدةتوضعبحيثالمثلث

والغترةالرقيقةالبيضاءالغترة)الغتر(أنواعومن)العقال(.بواسطةتثبتأومنفردة

الخشنة.الملونة

وش!مى.المقصبالحريرأوالصوتمنجديلةعنعبارة:العفالأوالمريرة

ومصنوعةومجدولةسميكةخيوطعنعبارةوهوالمريرةسيناء،بدوعندالعقال

.خيوطعنعبارةزوائدتتدلىوأحيانأالماعزشعرأوالجمالوبرمن

عليهاللهصلىالرسولارتداهافقدبعيدزمنمنذالعمائموجدت:العمامة

متعددةرأحجامأشكالولهاالآنإلىرالتولاكبريأهميةللعمامةوكانتوسلم

(.للرجالالتركيةالأزياء:نصر)ثرياإلىالرجوعيمكنالتفاصيلمنوللمزيد

:المنزلخارج:الخارجيةالملابس

طويلة.وبكمامأماميةوبفتحةالأقدامإلىينسدلرداءعنعبارة:الجلباب

فىوجيبجانبيةجيوبوللجلباب)الجلابية(إسمالجلبابعلىالبدوويطلق

والعراوى.بالأزرارويقفلأمامىمردوللجلبابالصدر،عنداليسرىالجهة

تفصيلطرقوتختلفشتاء.الصوفومنصيفاالأقطانمنالجلبابوتصغ

أساور.وبدونياقةبدونتكونوأحياناوأساوربياقهتكونفأحياناالجلباب

وتصغالشتاءفصلفيالجاكيتالجلبابفوقالرجاليرتدى:الجاكيت

الصوفية.الأقمشةمنالجاكيت

الشتاءفصلفيالجلبابفوقويرتدىالجاكيتمنأطولويكون:البالطو

.الصوفمنويصنع
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إلىطرلهيصلماوغالبا،الجلبابتحتالصدبرىالرجالارتدى:الصديرى

جيب.منكثرللصديريويكونالوسط

،المنزلخارجيرتديالذىالجلبابويشبه:الجلباب:المنزلداخلالملابس

عنالمنزلخارجالرجلبهيهتموالذىالقماشنوعيةفىيكرنالاختلافولكن

داخله.

منفتكونمباشرةالجسمعلىالملابىهذهلارتداءنظرا:الداخليةالملابس

.العرقتمتصحتىالقطنالتريكوأقمشة

رسالة:نصر)ثرياإلىالرجرعيمكنالتفاصيلمنلمزيد:السروال

.(الدكتوراه

منتكونهاوغالبا،والجلبابوالسروالالفانيلاعنعبارة:العململابس

الرجل.بهيقومالذىالعملنوعمعتتناسبأقمشة

.الكاوتشوكمنأوالجمالجلدمنيصنعماومنهاالنعال:القدآاكبسة

ذاتالجديدةالملابسبارتداءالرجاليهتم:والمناسباتالأعيادملابس

يرتدىوأحياناالأضحىوعيدالمباركالفطرلعيدبالنسبةوهذاالمتميزةالأقمشة

الأنيق.والمظهرالوقارعليهتضفىأنهاحيثالعباءةالرجل

امرارويكونكماملهاوليسالأماممنمفترحرداءَعنعبارة:العباءة

العباءاتألوانوتتعدد.أعلىمنالجانبينفيصغيرتينفتحتينخلالمنالذراعين

مننوعأىمنخاليايكونماومنها.والأبيضوالبيجوالبنىالأسودفمنها

الأقمشةمنالعباءةوتصنع.مطرزةهندسيةبزخارفهوماومنها،الزخرفة

الثتاء.فىالصوفومنصيفاالخفيفة

الفيروز.أوالعقيقمنبفصالفضةمنالخوأ-لمالرجالويستخدم

وأالأقدامإليطويلاينسدلالجلباب:المنزلداخلالملابس:النساءأزياء

صيفاالقطنيةالأقمشةمنويصنع،وسطوبخططويلةوبثمامذلكمنأقصر

فيرتدينالصغيراتأماالقاتمةالملابسالكبيراتالسيداتوترتدى.شتاءوالصوفية

.الزخارفبكثرةتتسمالتىالملابس
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ا!تافعلىوتنسدلالرأسعلىوتوضعالقنعة)الجنعة(:الرأصفطاء

يستخدمرأحياناراهيةبألوانبالتطريزمزخرفةوتكون.كلهالجسمتغطىوأحيانا

متوصطة.الىجداكبيرةمنمقاساتهافىوتختلف.رخرفتهافيوالترترالحرر

تطرر.وأحياناالزخرفةمنخاليةتكونوأحياناسوداءتكون:الطرحة

الدكترراه(.رسالة-نصر)ثرياإلىالرجوعيمكنالطرحةعنالتفاصيلمنولمزيد

ترتديهاالتىالرأسأغطيةمنوالقصةالعريجيعتبر:والفصهالعريج

والأعياد.كالافراحالمختلفةالمناسباتفىوترتدى.السنكبيراتالبدريات

ويزخرفمختلفةبالوانالقطنيةالأقمشةمنيصنعمستطيلعنعبارةوالعريج

وتزخرفالمعدنيةالسلاسلمنفتصنعالقصةأما.مختلفةبألرانبالخررويطرر

الابيض.بالردع

يكونماوكالبامستطيلعنعبارة،مباشرةالأنفأعلىيرتدى:النقاب

.الزواجقبلالفتاةترتديهماوغالباويطرزويزخرفأسودقطنىقماشمن

البرقع.منبدلاالمسكنداخلالمسناتالبدوياتقبلمنوترتدى:النقية

الذقنإلىطولهاويصلالأسودالقطنىالقماشمنمستطيلةقطعةعنعبارة

.الملونبالخرزوتطرر

بعضففىالبرقعمنأطوليكونالمنقبأنإلا.البرقعيشبه:المنقب

بقليل.الوسطبعدماإلىيصلأوالوسطإلىيصلالأحيان

لكللذلك.البدوياتلدىوالمهمةالأساسيةالوجهأغطيةمن:البرقع

دراضافةرخارفهخلالمنوذلك.الأخرىالمنطقةعنيختلفبرقعمنطقة

السلاسل.أوالوحأوالخررأورالذهبيةالفضيةالعملات

الخيمة،داخلالبدويةوترتديه:الجلباب:المنزلداخل:الخارجيةالملابس

لبرودةنظراالشتاءفصلفىوبخاصةثلاثةأوأئنينأوجلباباالبدويةترتدىدقد

كشكشة.أوبكسراتالسفلىالجزءويكونبوسطبسيطافيكونتفصيلهأما.الجو

البدوياتيتلثمنوأحيانا.سفرهبدونأوبسفرهالجلبابيكونالمناطقبعضوفى

الغرباء.أحدوجودعندوذلكالمسكنداخلبالطرحة
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وتختلفالبدولملابسبالنسبةجداالمهمةالأجزاءمنالحزاميعتبر:الحزام

حزامويختلفأيضااستخدامهامنوالغرضوأحجامهاألرانهافىالاحزمة

.المنزلداخلأيضاويرتدىالفتاةعنالكبيرة

:المنزلخارجالنساءملاب!

بلونيكونماوغالباالثربالمنزلخارجالسيناويهالمرأةترتدى:الثوب

البدويةوتقوم.والأناقةالجمالبالألوانالمطررةالزخارفتعطيهحتىوذلكأسود

منالذيلوأسفلالصدرمنطقةعندالزخارفوتتركزبنفسهاأ"لوابهاوتطريزبخياطة

ملابسها.وتطريزرخرفةفىالغامقةالألوانالمسناتوتستخدم.الخلفومنالأمام

المطررة.الزخارففىالزاهيةالألوانفيستخدمنالفتياتأما

الثوبفوقالبدويةالمرأةوترتديهالبدويةعئدجداالمهمةالقطعمن:الحزام

وبرمنالحزامبنسجالمرأةوتقوممسكنهاداخلحتىبأعمالقيامهاأثناءوترتديه

بالخيوطيطرزعريضجزء:جزئينمنالحزامويتكونالماعزشعرأوالجمل

والأرراروالاصدافوا،هلهوالبرقالمعدنيةبالعملاتويزينالملونةالصوفية

.والحزر

معظمعندالحزامارتداءوينتشرجلبابهافوقحزاماالبدويةالمرأةوترتدى

خارجوبخاصةالحزاممرتديةغيروهىبدويةت!رىأن/يمكنفلا.مصربدويات

وأ،المنزليةأعمالهاآداءوأثناءاليومطولترتديهوهى.المسكنخارجأوالخيمة

فىأحياناينتشرنالبدوياتهؤلاءنرىرنحن،الغنملرعىخروجهاحالةفى

.الزرعوجودحالةفىوبخاصةبالقاهرةمناطق

الحزامنوعويكون،اللفاتمنعددوسطهاحولالحزامالبدويةالمرأةوتلف

البدوية.للمرأةوالاقتصاديةالاجتماعيةالأحواليتبعولونه

بعضالحزامفىتعلقأنأوربطهأوالدبوسللحزامالبدويةتستخدموقد

وخميسة.والخمسةوالخرروالسلاسلوالأحجبةالحليات

بتوصيتهاالكبرىالأختأوالأمتقومالبلوغسنإلىالفتاةوصلتطوإذا

وكلما.العروسكسوةفىالجهارضمنالحزامويقدم.خلعهوعدمالحزامبلبس
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وظائفبعضهاوظائفعدةوللحزام.منهبدلاجديداحزامايُثترىالحزامبلى

يرونفالبدوالأخلاقىبالجانبتتعلقوظيفةوأهم.جاني!ةوظائفوبعضهاأساسية

مننوعايعنىخلعهوأن،الناسأمامللحزامالبدويةارتداءعدمفىعيباهناكأن

بساعدالحزامأنوالوافع.جسمهامنلأجزاءداظهاراالبدوبةالمرأةمفاتناظهار

معيبا.أمرأالمنطقةهذهظهورأنيعتبرونوهم.بالذاتالبطنمنطقة)خفاءعلى

منالجلبابنطابرفيمنعالمرأةوسطعلىالجلبابحبكعليالحزامبساعدكذلك

الجزءرفعفيمكنهاصدرها،معالماخفاءعلىأيضايساعدأنويمكن.الهواء

.المرأةصدرظهررإلىيؤدىفلاعبافيكرنالصدرناحيةمنالجلبابمنالأعلى

منلابدالخيامدخولوعند-خيامفىيعشنفمعظمهنالصحيةالناحيةمنأما

جماليةوظيفةللحزامأنالبدوويرى.الوسطشدعلىيعملوالحزامالانحناء

نأتريدالتىالبدويةأنويقال،الرشاقةواظهارالقوامحفظعلىيساعدفهوايضا

البدويةفالمرأةأخريوظيفةوللحزام.الحزامترتدىالتىهىرشاتةكثرتبدو

عليه.تحافظأنتريدشئبأىتحتفظأو.الحزامفىبالنقودتحتفظ

حيثالحطةأوالمنديلالفتياتتستخدمالمناطقبعضفى:الحطةأرالمنديل

وسطها.حولتلفها

دراسةإلىالرجوعيمكنالسروالعنالتفاصيلمنللمزيد:السروال

(.الدكتوراهرسالة-نصر)ثرياالروالعنمستفيضة

إذاالجانبينفىسمكتينلهتضافأوباتساعالقميصينسدل:القميص

شتاء)الكستور(الأقمشةومنصيفاالقطنيةالأقمشةمنويصنعهذاالأمراحتاج

الملونة.بالأشرطةأوبالدانتيلالداخلىالقميصويزخرف

بسفره:الجلباب

الخف.أوالنعالالبدويةترتدى:القدآألشة

الملابس:رخرفةفياستخدمتالتىالخامات

والذهبية/الفضيةالنقديةالعملاتالترتر//والأررارعالو/الخيوط

الخرر./الملونةالزخرفيةالشرائط
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بالبيئةوثيقاارتباطاترتبطالبدويةالمجتمعاتفىالزخارفأنفيهشكلامما

علىالمورعةالتلقائيةالزخارففيكبيرأدورأللبدوياتأنحيثالصحراوية

.الجداتعنالأمهاتئترارثهاتقليديةتكونماوغالبا.الملابس

الزخارفمناكثرحديثاالمتزوجاتالبدوياتملابسفىالزنجارفوتبدو

علىكثيرةالمضافةالزخارفوتبدر.السنكبيراتالبدوياتملابسعلىالمضافة

رالأعياد.الزفافملابسوأيضاوالحزام،والبرقع،الجنعه

الحسدمنللوقايةوذلكرالمعينالمثلثشكلبوحداتالزخارفتألرتوقد

العصرفىاستخدامهاكثروقدالسروشجرةمثلالنباتيةالزخارفواستخدمت

الشمسمثلالمحطبيعةمنوالزخارف.رأسىوضعفىتكونودائماالعثمانى

فتحتلوالهندسيةالنباتيةالزخارفأما.أيضاالصليبوزخارفوالنجوماإلأهلة

وبطبيعة.المختلفةبأنواعهاالخطوطأيضالىاستخدمتالبدوياتملابسفيالصدارة

بكلالخاصةوالتقاليدللمعتقداتتبعاأخرىإلىمنطقةمنالزخارفتختلفالحال

منها.

تضفىالختلفةالألوانلأنوذلكالأسودعليهافيغلبالملابسالوانأما

والأصفرالأحمرمثلللملابسأخرىألوانوجودجانبإلى.جمالاعليه

والأبيض.الفاتحوالأررقوالأخضر

النباته،غررةفمنهاأريائهنفىالبدرياتاستخدمتهاالتىالتطريزأساليبأما

والبروكاتيلا.،العجمية،السيرما،الحشو،السلسلة،الفرع،اللفق

الشناف،الوجهحلىمنالبدويةالمرأةاستخدمت:التزينرطروْالحلى

الصدرياتالصدروحلىوالعقردالقلائد:العنقوحلىالأقراطالأذنءوحلي

استخدمتوقد.الأحجبة،الخلاخيلوللأرجلوالخواتمالأساور،الأيدىوحلى

هـالىالتاريخيةالعصورمروعلىالفرعونىالعصرمنذالمختلفةبأنواعهاالحلى

.هذاعصرنا

المطرزةبالزخارفوأثقلتالبدوعندخاصةمكانةالصدرياتاخذتوقد

لابحيثمختلفةبألوانالخررمنوالشراباتوالصدفوالأزراروالعملاتوالخرز
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الصدرية.قماضمنجزءأىيظهر

وبخاصة.البدوياتبينخاصااهنماماالتزينطرقأخذتوقد

العينلجمالوكانالفديمالمصرىالعصرمنذالزمانفدمقديموهر:الكحل

.الانداليالفرعونىالعصرمنذاستمروقد.العبنيفبدأيضااعتبار.جانبالى

الناحيةبعطىحبثالثعرلتلرينتستخدمالتىالحناءوهو:ا!ضاب

وسَخذه.والأرجلالأيدىلتزيينيستخدموكذلكللثعروالصحيةالجمالية

وصديقلألهاهىالحنةليلةف!،البدويةبهوسَزينجميلةرخرفيةبأشكالالبدويات

وقريباتها.

حيثمعينهمناطقفيالأنلالىالفرعونىالعصرمنذأيضاانتشر:الوش!م

بها.الحاصةللرسرمبالنسبةوعقائدتقاليدعنتعبرالوشمأشكال

المعينة.الزخارفلترسمالإبرمنمجموعةلهتستخدمهذاوالوشم

استخدموقدالقديمالمصرىالعصرمنذمهماأيضافيعتبرالشعرتصفيفأما

مثلالمسمياتبعضفتطلقسيناءبدوياتعندأما.المستعارالشعرالعصرهذامنذ

.)قصة(أو)مسايح(

سيناءشمالبدوأرياء

منوتتعددوالزينةبالزىبالغاإهتماماالمنطقةهذهفيالبدويةالمرأةتقم

المتناسقة.بألوانهاالقدمألبسةحتىالرأسأغطية

سيناء:شمالبدولنساءالحارجيةالملابس

المطررةالزخارفبكثرةالمتميزةالأزياءمنالبدوىالثوبيعد:الثوب

التطريزأساليبوتتعدد.والخلفالأماممنوالذيلوا!مامالرقبةعندوتتركز

نىوالتطريزالزخارفكثيراوتتشابه.)الكانافا(الصليبغررةوبخاصةالمستخدم

وفلسطين.سيناهشمالأثراب

سبقوقد.سيناءفىوالبدويةوالفتاةللمرأةجداالمهمةالقطعمن:الحزام

سيناء.جنربفىالبدويةالمرأةأزياءفىشرحه
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جميعوعندسيناءشمالانحاءجميعفيانتشرتالتيالأرياءمن:الداير

الاسرائيلىالاحتلالأيامفىأنهإلىالملابىمنالنوعهذاوجودويرجع.القبائل

انتشارهإلىأدىمماالمدرسىالزىهووالجنعة(الداير1الزىهذاكانالمنطقةلهذه

استعماله.لسهولةوبخاصةبكثرة

ىأفوقويرتدىالرسطعندبأستيكتدككسوداءجونلةعنعبارةوالداير

فىبكثرةالجنعةوترتدى.الجسممنالعلوىالجزءتغطىحيثوالجنعة،جلباب

هذا.شرحسبقوقدسيناء،جنوب

والجنعةجنعة()كبروش!مي)بالجنعة(الملابسمنالنوعهذايرتبط:الكبر

العباءاتمننوعا)الكبر(ويعد.البدوياتتستعملهللرأسغطاءعنعبارة

ويرتدى،الركبةحتىتقريباطولهيصلوانسدالهبهالرأستغطيةفبعدالقصيرة

البدوية.بهتلتفثمالرأسعلىبوضعه

سيناء:محافظةبدولنساءالدأخليةالملابس

بعضفىملونأوأبيضأوخامقطنىقماشمنالسرواليصنع:السروال

بسيطة.أشكالثلاثةوللسروال:الأحوال

بعرضواحدةقطعةمنويتكرنالسراويلأنواعأبسطمن:الأولالنوع

الشكللاعطاءحردةوتعملالفخذ،نصفإلىالرسطمنطولهايصلالقماش

أستيك.براسطةالوسطفىويثبت،المطلوب

المسشاتوتستعملهالعقبينإلىيصلأنهإلاالأولالنوعنفس!:الثانيالنع

الشتاء.فى

الشائعالسروالبينتشابهوهناك.المعقدةالسراويلأنواعمن:الثالثالنر3

السروالأصلإليالرجوعويمكن.المملوكىالعصرفيالسروالوبيناستخدامه

(.الدكتوراهرسالة-نصر)ثريا

الخارجىالثوبتحتداخلياقميصاالبدويةالمرأةترتدى:الداخلىالقميص

.سادةغالباويكونملرنأوالقطنىالقماشمنالجلبابأو

الحالةهذهفىويمكنللبدرياتالداخليةالملابسمن:الداخلىالجلباب
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وأحيانا،الحارجىالثوبلمحتالجلبابويلبس،القميصارتداءعنالاستغناء

الداخلىالجلبابويصنع.الخيمةداخلوذلكالخارجىالثرببدونالبدويةقبسه

القطيةالأقمثةمنبصنعوأحباناالسادةالملونةأوالبيضاءالقطنبةالأقمثةمن

المنقوضة.

الأكطةهنهوتعد:صمادة-وقاية-السركوج:للنساءالرأسأفطية

كثرومن.والفتياتالسيداتوترتديهالخارجىالغطاءخلالمنتظهرفلاداخلية

"الوقاية،.الرأصأكطيةمنالنحلهذاالشانعةالأسماء

أشكالأوسَخذالمعروفةالرأسأغطيةمنالطرحة:الحارجىالرأصفطاء

.كبرةوأنواعا

اللرنأوالخامةحيثمنجداكببرةبصورةالبراقعانتثرت:الرجهأفطية

القبائلعلىالتعرفيمكنالأحيانبعضفيوربمامنطقةلكلتبعاوذلكتزشنهاأو

سيناءفيالبراقعوتتشابه.البرقعوزينةلونخلالمنإليهاالنساءوانتماءالمختلفة

.الملونوالخرروالسلاسلوالعملاتالمطررةبالزخارفالبراقعوتزين.وفلسطين

بدونوتسيرالمدينةإليالذهابعندالبدرياتتلبسه:النعال:القدآألبسة

السيرلصعربةوذلك.الصحراويةالبيئةفىالرمالعلىسيرهاعندقدمألبسة

.الرمالفىبالنعال

كثيرفىالمستعملةالبلغةويشبهالماعزجلدمنيصنعالنعالمننوع:الوطا

كبير.جزءتغطىالقدمألبسةمنالنرعهذاومقدمة،الشعبيةالأحياءمن

حور()جلدطبيعىجلدمنالاشعمالالنادرةالنعالمن:)جبلة(نعل

يدوية.بطريقةويصنع*الأماممنوشكله

حلىكانتسراءالحلىمنمختلفةبأنواعالبدويةالمرأةتزينت:الحلى

يلى:ماومنهاالأرجلأوللأيدىأوللأذنأوللوجه

الأنفمناليمنىالجهةفىيستعملماوغالباللأنفوتستعمل:الئعناف

الفضة.أوالنحاسأوالذهبمنويصنعالشكلدائرىويكون

سداصىويكرن"الضابطاررمنهاالأقراطمنكئيرةأنواعتوجد:الأقراط
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الذهبمنويصنع"الحمص"حبالمسمىوالقرط.صغيرةكرةمنهويتدلىالشكل

ولذلكالحمصحبةحجمفيبكرةمنهاكلقشهىذهبيةأسلاكثلاثعنعبارة

كثيرةبلادفىالمعروفةالأقراطمنويعتبر:المخرطةوقرط.الاسمهذاعليهأطلق

رخارف.بهوتكونالهلالشكلويأخذالذهبمنمصنرعوهو

بعضففىكثرأوقلادتينأوقلادةسيناءفىالبدويةتستخدم:القلالد

وأالعملاتالقلائدهذهفىوتستخدم.البدويةصدرالقلائدهذهتغطىالأحيان

.والأحجامالألوانالمختلفالخرر

الألوانوتتعدداكثرأوعقدسيناءشمالفىالبدويةترتدى:العقود

الصدفأوالفضةمنالعقدحباتوتكون.العقودفىالمستخدمللخرزوالأحجام

الحسدلمنعوذلكالأرزقوالخرزالأحجبةأحياناوتوضعالزجاجأوالكهرمانأو

معتقداتهم.فى

وشعتخدمعقد.هيئةعلىبنظمهاالقرنفلحباتأحياناالبدوياتوتستخدم

وغيرها.وفلسطينوأسوانالأقصرأيضاالنوعهذا

فىالأنراعهذهوجدتوقد.بالرقبةتلتصققلادةعنعبارة:المخنقة

.الأند!اليالقديمالعراق

الفضة.منتصنعكانتماركالبابكثرةالبدوياتاستخدمتها:الأساور

.بالفصوصيزينماومنهاباررةأوكائرةبزخارفالمزخرفومنهاالسادةومنها

الأحجبةهذهبأنللاعتقادنظراالبدويةالمرأةبهتتزينماأهممن:الأحجبهْ

وأالمثلثةالأشكالوتأخذالمعدنمنوتكونتعاويذأوللزينةوتستخدمالحسدتمنع

الأسطوانية.أوالمربعةأوالمستديرة

للزينة.والوشموالحناءالكحلالبدويةالمرأةواستخدمت

عهع!!يم
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أسيوط!معاثظة

الرجهمئالأوسطالجزءفىوتقعالقبلىالرجهمحافظاتاحدىأسيوط

الجنوبومنالمنيامحافظةالثعمالمنبحدها.للنيلالغربيةالضفةعلىالقبلى

والغربية.الشرقيةالهضبتانوالغربىالثرفىالجان!نمنويحدهاسوهاجمحافظة

كيلو1553مساحتهافتبلغالقبلىالوجهمحافظاتكبرمنأسيوطمحافظةوتعتبر

الحرفةتعتبرالزراعةف!نلذلك،التربةبخصربةأسيوطمحافظةوتمتار.مربعامترا

،الفول،العدس،القمح:المحاصيلوأهم،المحافظةفىللسكانالرئيسية

وخلافه.السكرقصب،السمسم،الذرة،القطن،البصل

فىوا!لمةالسجادصناعة:بالمحافظة6هبمتالتىالمشرومحاتأهمومن

تضمكما.البناءموادوصناعة،الأثاثوصناعة،درنكةترىوفىأسيوطمدينة

فىالمعروفةالمدنأقدممنأسيوطمحافظةوتعتبر.سياحيةمناطقعدةالمحافظة

.الكثيرةالآثارمنوبهاالتاريخ

آسيامنالهكسرمىأغارفعندمامصرتاريخفىباررادوراأسيوطلعبتوقد

015حرالىإستعمارهمدامحيثالميلادقبلعشرالسابعالقرنفىمصرإلى

0158سنةمصريحررأنطيبةأمير)أحمس(أسيرطأبناءأحداستطغوقد.سنة

الأثرلهاكانبلاشكوالتىأسيوطفىالحضاراتقيامعلىدلائلوهناك.م.ق

كلوفى.خاصةبصفةومكملاتهاوالأزياءعامةبصفةالقوسالتراثأنماطفى

الاعتقاد:العامةالقيمأهمومن.المجتمعهذافئاتبينالعامةالقيمتنتشرمجتمع

كبارواحترام،الأسرةوأهمية،الزواجوأهمية،بهوالتمسكالدينأهميةفى

الزوجوسيادة،الاناثعنالذكورتفضيل،صالحةتنشئةالأطفالوتنشئة،السن

ولكن.المفضلةغيرالأمورمنكانللعملالمرأةوخروج.ذلكوغيرروجتهعلى

بالتدرش!يعملنأستاذاتتضمجامعةبأسيرطوأصبحتتغيرتالأمور

وخلافه.الجامعيةوبالمستشفيات

ذاتالملابسأما.القاتمةالملابسارتداءالرجالتخصالتىالقيمومن
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منيرتديهامنعلىتضفىالقاتمةالالوانولأن.الشبابفيرتديهاالفاتحةالالوان

.للرأسأغطيةارتداءضرورةوأيضا.والاحترامالوقارالرجال

مبدأولكن،أخرىإلىقريةمنيختلفأسيوطمحافظةفىرالتحشم

الطويلالجلبابوارتداءالسميكالجوربارتداءسراءكلهالجسمبتغطيةالاحتشام

تبدوبلالجسممعالمظهرلاوكذلك،العينانسوىيظهرولاالرجهوظهور

فىوالمرأة.جسمهاتفاصيليظهرلاوالذىالفضفاضالأسودبالرداءالسيدة

أعينهاوتجميلالحناءاستخدامفىيكونوالجمالالتزينأنترىأسيوطمحافظة

والجسم.الرجهمنأجزاءبعضفىالوشمواستخدام،بالكحل

ومكملاتالملابسحولتدورأنهنجدوالمعتقداتالعقائدإِلىاشقلناوإذا

منوالخوفالحشمةبمفهومالمتعلقةالعقائدهذهومن،شعبيةعقائدوالحلىالزينة

بالسحر.الوقوعخشيةظهرهاعلىالداخليةثيابهاالمرأةترتدىأنوالحدالسحر

وذلكالأزرقوالخرزوالتمائمالأحجبةويلبسونوالعينالحسدفىيعتقدونكما

الذكرالطفلأذنىإحدىفىواحداقرطاويضعون.الحسديمنعأنهمنهمإعتقادا

علىأوالرأسعلىالأحجبةووضع.عمرهيطولحتىبالاناثتشبهاوذلك

وذلكالكفشكلفىتتمثلوالتىوخميسةوخمسةالأررقالخرزوتعليقالصدر

للحسد.منعا

سبيلفعلىبعضهاعنالقرىتميزالشائعةالعاداتمن:والتقاليدالعادات

أشكالتتميزكما.الثيابمنمعينبشكلأسيوطمركزالزاويةقريةتتميزالمثال

وتتميز.الجسمعلىلفهاأووضعهاطريمَهَفىمعينشكلتتخذقريةفكل)الشُقة(

الملابس.منمعينةبأشكالالحرفبعضتتميزكذلك.معينةبملابسالطوائف

التىالملابستكرنالمولودإستقبالعندأنهالانتشاركثيرةالعاداتومن

يمكنأنهالشعبيةالعاداتومن.عمرهيطيلذلكأنمنهمظناوذلكقديمةيرتديها

تغطىأنفيجبالمتزوجةالسيدةأمافقطالمنديلالرأسبغطاءتخرجأنللفتاة

الأقمشةوتستعملووجهها،رأسهاتغطىوالمسنة.الشقةأوبالشالرأسها

بيضاء.ملابسالعروصوترتدى.السميكة
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أسيوطمحافطلاثىءالازيا

منويرجد-الجلبابأسيوطفىوالشبابالرجاليرتدى:الرجالأرداء

الألوانالثابويرتدى-الأفرلمحسوالجلبابالبلدىالجلبابنوعانالجلباب

منالجلاليبهذهتكونماوغالبا.القاتمةالألوانفيرتدونالكبارأما.الفاتحة

ويرتديهالاستعمالشائعالبلدىوالجلباب.المخططةأو.السادةبالألوانالأقمشة

وا!ماموواسعاالأرضالىطويلاالجلبابويكون-أسيرطفىالرجالمنكثير

وللجلباب-أررارأ!عراوىوبدونالأمامص!صففىوبفتحةياقةوبدونواسعة

تعطىحتىوتضات)السمكة(وتسمىيلاللىإلىالابطأسفلمنتضافقطع

منوأتصرإتساعاأقليكونالأفرنجىالجلبابأما.المطلربالاتس!اعالجلباب

وعراوى.أرراربهومردأياقةبرجودالأفرنجىالجلبابويتميز.البلدىالجلباب

والخلف.للأمامسفرةوللجلباب

الأقمشةمنوتكرنالوقارعليهمتضفىحيثالكباروشتعملها:العباءة

الملابس.فرقوترتدىالصيففىوالقطنيةالشتاءفىالصوفية

القطنىالتريكوأقمشةمنوتكونللرجالالداخليةالملابسمن:الفانيلة

شتاء.والصوفيةصيفا

يكونوالصديرى3!ماموبدونتقريباالوسطإلىطولهيصل:الصديرى

وعميقةواسعةالابطوحردةالقيطانمنالأررارمنوبصفالأمابممنمفتوحا

الصديرىويرتدى،الذراعحركةولسهولة،الصديرىتحتالفانلةلارتداءوذلك

الملابس.هذ.معأخرىملابسترتدىلاوغالبا.والسروالوالفانلة

والاتساعالطرلفىويختلفالقطنيةالأقمشةمنالسرواليصنع:السروال

تنتهىالمبرومالقطنمن)التكة(بواسطةالوسطويدككآخرإلىشخصمن

بشرابة.

معينبنوعأسيوطاشتهرت:أسيوطمحافظةفىللنساءالحارجيةالملابى

ويطرز)تل(الشبكىالنسيجبطريقةيصنعالنوعوهذا)التلى(وشمىللازياء
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فترةفىبمصرالنرعهذاانتشروقد.مختلفةبزخارفذهبيةأوفضيةبشرائط

إلىيصللاوطولهكمامبدونكانوغالباالرداءهذاترتدىعروسكلوكانت

ريرتدىتقريبأ.اندثروالذى.النوعهذاصناعةلاعادةالأنتفكيروهناك.الأقدام

هذهوتنثرالنقدةبثوبرش!مىالخليجدولفىالمناسباتملابسفىالنوعهذا

جميلة.هندسيةبأشكالالمعدنيةالقطع

الأقمشةمنيصنعالمنزلداخلالجلبابأنفنجدالمنزل.داخلالملابسأما

ا!مامأما،النباتيةالزخارفعليهايغلبوالتىالزاهيةالألوانذاتالقطنية

ووجود.مستديرةأومربعةإمافتكونالرقبةحردةأما.الرسغإلىوتضيقفطويلة

بكشكشة.أوبكسراتإماالسفلىالجزءوينسدلالوسطخط

بالب!ساطةفتتميزأسيوطمحافظةفىللنساءبالنسبةالمنزلخارجالملابسأما

ولكنهالمنزلداخلللجلبابمشابهاويكونالجلبابالمرأةفتلبس.والاحتشام

الأسود.اللونمنغالبايكونأنهفىيختلف

فىالمرأةتستعملهذلكبعدثمللزفافكثوبسابقأفاستعملت:التلبيسةأما

غالباويتميز)التلى(الشبكىالقماشمنالتلبيسةهذهتكونماوغالباالمناسبات

المعدنية.بالقطعالزخرفةبكثرة

وبخاصةأسيوطنساءبعضترتديهخارجىرداءعنَعبارة:الشجة

عينأوالعينينسوىتظهرلاحيثووجههـاجسمهالاخفاءمنهنالمتحشمات

تبعاالقماشنوعويختلفالأسودالقماشمنتصنعهذه)والشُقة(،واحدة

للنساء.والاقتصادىالاجتماعىللمستوى

الفاتحةالألوانأوالأبيضالقطنىالقماشمن:السروال:الداخليةالملابس

ونوعلوننفسمنبكرنيشالسروالينتهىالأحيانبعضوفى.المنقوشأو

السميك.القطنالدانتيلمننوعاستخدامأو.السروال

القميصويكونالخارجىالثوبأوالجلبابتحتالمرأةترتديه:القميص

أبيض.

الفاتحةبالألوانأسيوطمحافظةفىالزفافأثوابتتميز:الزنافملابس
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الملابسعنمختلفةبأشكالويتميز.الأليضجانبالىوالأصفر)البمبهَأمثل

العادية.

الكبار.كملابسوتفصبلهالونهايكرنمافغالباالأطفالملابسىأما

منفبعضها،أسيوطمحافظةفىالحلىتتنوع:والحلىالزينةأدوات

إلىوتنقسمأخرىمعادنمنأوالخررمنالآخر!البعض،والفضة،الذهب

الآتى:

تحيطحليةعنعبارةوهوعقدومفرثما:العقود:والصدرالعنقحلى

علىمتدليايكرنبحيثالعنقعنيبتعدأوللعنقملاصقايكرنوقدبالعنق

طياته!فىلمحملوسيلةأنهاهوالعقودأستخداممنالأولالغرضوكانالصدر،

المتعددالعقيقمنالعقودوتصنع.البعضاعتقادفىوذلكمعينةيسحريةقوى

منالخرراتإحدىتضافالأحيانبعضوفى،المختلفةالأحجاموأيضاالألوان

عقداوهناك،الرقبةحولىجميلبشكلالعقدوينظمالحسد،لمغالأررقاللون

الذهبى.باللرنالمطلىالمعدنمنويصنعالزاويةبقريةأسيوطبنساءخاصا

منكبيرعددمنويتكون(الزيتون)حبيسمىالعقودمنآخرنوعوششعمل

بالذهب.المطلىالنحاسمنأو،الخالصالذهبمنصغيرةحباتوبهالخرر

جزئين:منويتكونأسيوطفىارتدائهويكثر:هلالاتكردان:الكردان

ويتدلىقرصيتوسطهاصغيرقرن27عليهمركبقماششريطعنعبارةالأول

وتتكونالأوسطبالقرصمتصلةمُغلقةعنفعبارةالثانىأما.برقالقرونومنمنه

المشبكةبالأسلاكمشغرلةرهرةيتوسطهاواحدهلالأوهلالينأوأهلةثلاثةمن

العصرمنذوذلكالعينضديعتبرالاعتقادفىوالهلال،أررقفصهلالبكل

القديم.المصرى

أشكالأهمومن.)الخزام(الأنفوشنات،القرطوتتضمن:الوجهحلى

منويصنعاستعمالاالأقراطكثرويعتبر(المخرطة)قرطأسيوطفىالأقراط

بطريقةويصنعبالأذندائرىبسلكويثبتهلالهيئةعلىبالذهبالمطلىالنحاس

.صغيرةهلاليةبدلاياتويحلىالمشبكةالأصلاك
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دائرياشكلهاويكرنبالأنفتعلقحليةعنعبارة:)الحزام(الأنفش!نات

الخالص.الذهبمنأوبالذهبالمطلىالنحاسمن

منالعريضةالأسورةومنهاالمعصمحلىمن:الأساور:الأطرافحلى

أيضاالأساورمنوترجد.وخلعهالبسهالسهولةمشبكالهاويكونالخالصةالفضة

المعدنيةالأساورمناَخرنوعويوجد.ثعبانهيئةعلىوشكلهاالثعبانالأسورة

جلاجل.منهاويتدلىغائرةونجرممعيناتعليهاالمنقوش

للخطوبةكرمزحلقةشكلعلىالخاتموأهمهاالأصابعلتزيين:ا!وانم

بالأحجارتحلىخواتمإلىذهبإلىفضةمنالخواتمأشكالوتتنوع.والزواج

الكريمة.

وأحياناالفضةمنخاصةبصفةويصنعالعقبينعندويرتدى:الخلخال

يطردالصوتهذاأنإعتقادأالسيرأثناءأصواتاتحدثوالتىالجلاجلمعهتستعمل

.الآندالىالقديمالمصرىالعصرمنذاستخدموقد.الشريرةالروح

المصرىالعصومنذأستخدمتوقدكئيرةبأشكالالتمائماستخدمتوقد

وأالحيواناتأوالنباتاتبأشكالوتكونكثيرةأشكالاوتأخذهذايومناهـالىالقديم

نأإعتقادوهناكالحمراءالفلفلةأوالكفأوالعيرنأشكالأوالصغيرةالتماثيل

الأسطوانىأوالمثلثأوالمربعالشكلفتأخذالأحجبةأما.والعينالحسديمنعهذا

القرآنيةالآياتبعضأوالأدعيةبعضبهاويوضعوتفتحعلبعنعبارةوتكون

وكانالكحلالتزينأدواتأهمومن.والحسدالعينتمنعأنهاإعتقادوهناك

.العيونوعلاجلتجميلالقديمالمصرىالعصرمنذيستخدم

الآنإلىوثستخدمالقديمالمصرىالعصرمنذأيضااستخدمتفقدالحناءأما

فىغايةبزخارفوالقدمينالأيدىوتزخرفالخليجدولبلادفىوخاصةبكئرة

.والجمالالدقة

الأشكالأوالحيواناتأوالطيورأشكالويأخذالوشمأيضاواستخدم

معينة.دلالاتولهاالجسمأجزاءمنجزءلكلمعينةرخارفوهناكالهندسية

8**
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الاقصر

بذلكوتشهدالقديمةمصرفىالمدنأهممن)طيبة(الاقصرمدينةتعتبر

بقاعمختلففىاثرأ012عنيزيدماوراءهالثانىرمسيسخلففقد.آثارها

معابدهرمن.اسمهفيهايردلممصرفىاثريةمنطقةتخلرتكادلااذ،الدولة

وبخاصةالنوبةبلادفىاو.ابيدوس-الرامسيوم-الاقصر-الكرنكفىالعديدة

الاقصرمدينة)طيبة(فىدائمايقيمالثانىرمسيسيكنولم-سنبلأبومعبدى

رمسيساحبوقدالدلتا.شرقفىملكياومقرآقصرابنىاباهأنإذ.حاليا

،.رعمسيس-"بروهىكبيرةمدينةهناكفنشأتالشمالفىالاقامة

منالثانىرمسيسبلغهمامصرملوكمنملكيبلغلمانهفيهشكلاومما

عصرهعلىوشخصيتهاسمهيفرضانالملكهذااستطاعفقدالتاريخفىشهرة

عاما.67الثانىرمسيسحكموقد.باَثارهكلهاالبلادوملأالتاليةالعصوروعلى

وادىفىقبرهفىدفنوقدعملاقااسمهتركانبعدالثانىرمسيسماتوقد

الاقصر.مدينةفىالهامةالاثارمنثرايعدموالذىبالاقصرالملوك

لحضارتناسفيراالآنيعتبروالذى!بنائهاأعظممنابناالأقصرنجبتوقدم

مثيللهليس!اقبالاتلاقىوالتىالمعارضلهوتقامأوروبافىيتجولوالذىالأصيلة

الفراعنةملوكأشهرمنالملكهذاأصبحولقد.أمونعنختوتالملكهوذلك-

مصرملوكأصغرخلالهاكان.سنواتسبعلمدةإلامصريحكملمأنهرغم

عشر.الثامنةعمرهيتجاورلاشابوهوومات.سناالفرعونية

العاصمةيتوسطعظيمملكىقصرقلبفىأمونعنختوتالظفلولدوقد

الملكهوفأبوه.عريقةملكيةدماءعروقهفىتجرىوكانت)طيبة(القديمةالفرعونية

اصبحالذىالرابعأمنحتبهوالأكبروأخوه)تى(الملكةهىوأمهالثالثآمنحتب

منوتزوج،أبيهوفاةبعدمصرعرشورثعندماإخناتونالملكبعدفيما

نفرتيتى.

الدولةمنعشرالثامنةالأسرةوسطوترعرعآمرنعنختوتولدوقد

http://www.al-maktabeh.com



-81-

عصورأرهىفىعاشتقدنجانهاا،سرةهذهعنعرفوئد.الحديثةالفرعونية

التىالهائلةالكنورالىالمعاصرعالمنافىآمونعختوتشهصرةوترجع

هذه.أخرىفرعرنيةمقبرةأىفىلهامثيليوجدلموالتىمقبرتهفىوجدت

فيهاوعثر،ام229سنةكارتر()هواردالانحليزىالآثارعالماكتشفهاالتىالمقبرة

عظبما.عالمياحدثاهذاكانوقد.كاملاالملكأثاثعلى

الملكةمعسبدتجدحيثبالأقصرالبحرىالدبرفىهامة3!لاروترجد

والذىبالكرنكالأعمدةوبهو.بالكرنكحتشبسوتالملكةومسلة.حتشبسوت

الأعمدةبهورويتميز.الثانىرمسيسالملكباتمامهوقام)سيتى(الملكشيده

.صفوففىمورعةعملاقةأعمدةتضمرالتىالكبيرةبمساحته

فىايضاواقيمالكباشطريقيسمىطريقوالكرنكالاقصرمعبدىويصل

الحديثة.الدولةعهد

التىمقابرهيزخرفكماالدنيويةبيوتهيزخرفأنالقديمالمصرىتعودولقد

.الآخرةالحياةبيوتيعتبرها

الرسومبعضفهناكورسامافناناكانالقديمالمصرىأننرىطيبةوبمدينة

نسبتحديدوكيفيةالحوائطعلىالآدميةللرسومالمصرىتحديدطريقةتشرحالتى

.الاجسام

فىللتصويرلاعدادهاالحوائطلتقسيموجدتالتىالهامةالامثلةومن

فىح!12وله4)بلزونى(الايطالىالاثرىالعالماكتشفهاالتىالمقبرةتلك..مصر

موضعالفنانحددكماالاحمر،باللونمربعاتإلىالحوائطقسمتوقدطيبة

الاصليةالرسومتحديدخطوطالرسامونحددثمتكوينهفىللاشخاصالرسم

نهائيا.تحديداوتحديدهاالرسومتصحيحوجرىالاسود،باللون

أنهاترىالحديثةالدولفىظهرتالتىالملونةالحائطيةالرسومجميعوفى

للوحداتالتكرينوسلامةالفنىالاسلوبفىالمصرىالطابععلىحافظتقد

.واللون
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ومنظرالجناثزيةالطقوسمناظرالحديثةالدولةفىالملونةالمناظرأشهرومن

"رخمارع(بمقبرةوليمةنىالنساءورسوم)بطيبة(،)نخت(بمقبرةالعازفات

التكوين.وحداتانسجامتمثلوكلها)بطيبة(.

والتماثيلالشامخةوالمسلاتوالملكاتالملوكومقابرالعظيمةالهياكلرتعد

بهذهتنطقالعظبمةالآثارولعل.العريقالمصرىللتاريخمصدرخيرالهائلة

العظمة.

فىممثلابالكرنكالاقصربمدينةوالضوءالصوتالعريقمصرتاريخويحكى

باقية.تزالولاخلدوهاالتىوالاثارالعمالقةوملكاتهملوكه

الأفصر:فىالمرأةملابسدراسة

ملابسمنالاقصرفىالمرأةلملابسوصفاالدراسةتلكتضمنتوقد

ونساءالقديمالكرنكبمنطقةالبحاروةنجعلمناطق.للرأسوأغطيةوداخليةخارجية

الجرنة.قريةونساءإرمنت

والقميص.والجلبابالثوبفوقيلبس!رداءعنعبارةوهى:الجبة

فيكونالمستخدمالقماشأما.الأقدامإلىوينسدلجداواسعرداءوالجبة

.فقيرةأوميسورةكانتصواءللطبقاتتبعا

تعوقلاحتىالجبةرفعلسهولةمفتوحاللجبةالأيسرالجانبويكون

ومثبتممتدشريطتقريبأسم02بمقدارأسفلمنالجبةنهايةقبلونجد.الحركة

علىالمرأةتعلقهاكعلاقةالشريطهذايستخدم،الخلفىوالجزءالامامىالجزءفى

أحياناوتوجد)ردة(العلاقةهذهوتسمىحركتهاالجبةطوليعوقلاحتىكتفها

تقصيرلغرضالاكمامفىالقطبةهذهرتستخدم9شلهوتسمىالكمفىكسرة

.أالاكمام

منبقطبتينالجبةتنتهىواحيانا.مقفلافيهونللجبةالايمنالجانبإما

حركتها.تعرقلاحتىالجبةتقصيرالمرأةأرادتاذا.أسفل

وتحلىتقريبأ.الوسطإلىالامامنصفخطمن:مفتوحةالصدرفتحهْ

بدونبقيطانالفتحةأسفلمنوتقفلالاطرافعلىمزخرفبشريط)بسوتاج"
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والأيمن.الايسرالجانبينمنمقفلةالجبةكانتالمناطقبعضرفى.أزرار

والثوب.الاسودالقماشمنويكونالجبةاسفلالمرأةترتدبه:الئوب

أماالصدرحولمحبكاالثوبمنالعلرىالجزء.وكشكشةبرسطمحددايكون

قماشمنأعرضثلاثةعن"عبارةباتساعبكشكشةفتنسدل"الجرنلة،السفلىالجزء

سم".09عرض

يشهىاو.الاقدامإلىالثوبوينسدل.الاتساعومتوسطةطويلة:آالاكما

العقبين.قبلماالىطوله

نوعا.واسعةأخرىاحياناتكونأوالرقبةحولاحياناتكون:الصدرفتحة

المطررالأسودالقطنىالقماشمنثوب:الأقصرفىالمشهورةالأثوابومن

مطررةالصدرفتحةأنالملاحظرمن.الحمراءالحريروخيوطالمعدنيةبالخيوط

مثلثة،أومربعةتكونوأحيانا،القلادةيشبهرخرفىبشكلذهبيةمعدنيةبخيوط

ذهبيةقلادةعنقهاحولوتضعالثوبهذاتلبسالمرأةهذهأنتظنتراهارعندما

المَلادةهذهظاقرخارج،دلايةشكلعلىحجابمنهايتدلىبعقدةوشهى

أكانتسواءبالخطوطالزخارفوتتميزالذهبيةالسلسلةوتشبهمعدنيةبخيوطتطريز

نهايةإلىالكتفمنالخطوطبشكلالزخارفهذهوتنسدلمتفرقةأومتلاعحقة

خطوطفىالزخارفتكونوأيضاالثربنهايةإلى7السمكةعندمنتبدأأوالثوب

الشكل.مثلثةرخارفالخطوطمنينسدلوأحيانا.ا!مامطولمدىعلى

القطعاستخداموهرالتلىتطريزبأسلوبالأقصرفىالملابستطريزوانتشر

علىولكنأسيوطفىبكثرةالنوعهذااستخدموقد،مختلفةبأشكالالمعدنية

علىاستخدمالأحيانبعضفىولكن)التلى(.سمىولذلك)التل(شبكىقماش

نفسيأخذولكنهالأقصرفىالأثرابعلىنراهكماالشبكيةالأقمثةكيرأقمشة

الممرسرةالقطنيةبالخيوطالتطريزأيضااستخدموقد.الجميلةوالتشكيلاتالنمط

كرزةعليهايطلقوالتىالصليبكررةواستخدمتبيرليه()كوترنالسميكة

بعضفىنرىقدالثوبوفى.المختلفةبالألوانالخيوطواستخدمتالكانافاه

القطعاستخدامجانبإلىبالخيوطالتطريزنرىفقدللتطريؤأسلوبينالأحيان
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واحد.ثوبفىهذاويكونالتلى()شغلالمعدنية

عرضإلىيضافالقماشمنقطعةوهىالثوبفى)السمكة(استخدامأما

أعلىمنضيقةوتكرن،الثربنهايةإلىطولهاويصلالإبطتحتمنالثوب

فى)السمكة(هذهاستخدمتوقدللثوباتساعافتعطىأسفلمنواسعةوتنسدل

لهذاالانشائىالشكلفهذامصروكيرمصر،محافظاتفىالشعبيةالأثوابمعظم

البلاد.هذهوغيرفلسطينوفىالخليجدولوفىمصرفىنراهالثوب

القماشمنيكونملوناجلباباالثوباسفلالمراةوترتدى:الجلباب

صيفا.القطنيةأوالحريريةالاقشمةمنأوشتاءالكستور

قماشمنأوالقطنىالقماشمنالقميصالنساءواستخدمت:القميص

أحيانا.المطررالحرير

قماشمنأوالحريرالكريشهقماشمنالملاءةالنساءواستخدمت:الملاءة

فىالملاءةوتلبسىالملاءةقماشنفسمنبفرنشةالملاءةوتنتهى.القطنالكريشه

وقنا.القديمةكالكرنكالاقصرمناطقبعض

:الرأسأكطية

لمنالاجتماعىللمركزتبعاوذلكالحريريةأوالقطنيةالأقمشةمن:المنديل

يرتديه.

الحريريةأوالقطنيةالأقمشةمنالطرحةالمنديلفوقالمرأةوترتدى:الطرحهْ

فوطةأوالصوفمنوتكرن)الخللية(إماالطرحةفوقالنساءوترتدىالشيفونأو

الاطرافوتنتهىاسم01وعرضهامترينطولهاالحريرالقماشمنوتكون

"حبكةأ.وتسمىبشراريبينتهىبجرجرا

الطرحةفوقالمرأةوترتديهبشراريبوينتهىالحريرمنويكون:الشال

اسماءأنبالذكرالجديرومن.القطنىالقماشمنالشاليكونواحياناوالمنديل

لاالشكلأنمنالرغمعلىآخرإلىبلدمنتسميتهااحيانااختلفتالرأساغطية

تقريبا.يختلف

فىوالبردة،اسوانفىوالحبرةادفوفى)الخللية(يسمىالرأسغطاءفنجد
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قنا.فىوالقناع،ارمنت

منبشراريبالضفائروتنتهىضفائرهيئةعلىينسدلماكثيرا:الشعر

لحفظها.المفاتيحلتعليقالثراريبهذهوتستخدمالصوف

:النزلخارجالرجالملابى

أيضا،الصديرىالرجالوششخدم.متميزرىلهموليسالجلبابعنعبارة

.الأحيانبعضفىرالعباءة

سراءالأقمشةبأنعلماالعمامةأوالطاقيةعنفعبارةالرأسأغطيةأما

فيها.ترتدىالتىالمناسباتباختلاففتختلفالرأسأغطيةأوللملابسكانت

أيضا.التقليدىالجلبابالمنزلداخلالرجلويرتدى

ع!ءعه
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ناأسوا

-

صفحاتهعلىسجلالتاريخدانواردهار.تقدمفىطريقهاتشقأسوانان

فىوالعمرانبةالصناعيةللثورةكقلعةومستقبلهاحاضرهايسجلكما.مجدها

العربية.مصرجمهورية

علىشرقا32طرلخطوعلىشمالا24عرضخطعلىاسوانتقع

وشمالا،فرسقريةعندالودانيةالحدودجنوباتحدها-للنيلالشرقىالشاطئ

عنوتبعدالبحرسطحفوقمتر001وترتفع.السباعيةبلدةعندقنامحافظة

كيلو8601الاسكندريةوعن802الاقصروعنمتراكيلو987بحوالىالقاهرة

السياحيةالمحافظاتمنتعتبركماشتاءالدافىالجافبالجوأسرالطرتمتازمتر2-.

العربية.مصرجمهوريةنىالهامةوالصناعية

ثر19أكبرأسوانفىآقيمتالتىالكبرىوالمشروعاتللصناعاتكانوقد

القومى.الدخلوزيادة.سكانهاعددزيادةفى

وفى(أسينإلىاليونانيونحرفهاثمسونو!9أسوانعلىالفراعنةأطلق

النوبيةاللغةوفىةاصوان(أو(اسوان9العربنطقهاثم""سوانصارتالقبطية

.أاسوانجى"

الهامة:المدن.

الياحىالنشاطمراكزأهمومنالمحافظةعاصمةوهى:اسرانمدينة

الحدودتاريخيعتبرالقديماسوانتاريخوأن.العربيةمصربجمهوريةوالصناعى

بدوروتقرمالجوانبمتعددةعظيمةبنهضةقامتوقد.السحيقةالجنوبيةالمصرية

والحديدللكيماوياتمصانعمنفيهاانشئمابفضلللبلادالاقتصادتنميةفىكبير

الهامة.السياحيةالمشروعاتمنذلكوغيراسوانخزانوكهربةالعالىوالسمد

القرنمنمعبدانوبها،للنيلالشرقيةالضفةعلىتقع:امبوكوممدينهْ

القصب.بزراعةوتشتهر.البطالمةبناهاالميلادقبلالثانى

نصر.مركزقرىوجميعالنوبةاهالىت!جيرمنطقةنصر:عاصمةمدينة
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عاصمةوكانت.اسوانجنوبالفديمةالنربةفىعلبهاكانتالتىأسماءهالمحمل

تهجيرعاصمةنسميةعلىالرأىاشقرالهجرةوبعد.عنيبةبلدةهىالقديمةالنربة

."نصر،.النوب!ن

الافلبمعاصمةفدبماوكانت-واسوانالافصرمدبشيننفع:ادفرمدبنة

مصرمعابداجملمنمعبداالبطالمةبهااقاموتد.القبلىالوجهاقاليماحد.الثانى

.الورقولبللسكرمصانعبها.جميعها

طريقويرطهاالهامةوالصناعيةالسياحيةالمدنمنادفومدينةوتعتبر

الاحمر.بالبحرمرصوف

:اسوانمدبنةمعالم

كبرمنويعتبرالنيلمجرىيسدصناعىجبلعنعبارة:العالىالسد

مرة17يوازىماوهومكعبمترميلون43حجمهويبلغ.الركاميةالعالمسدود

منمكعبمترمليار164ناصربحيرةفىامامهويخزنالاكبر.الهرمحجم

.المياه

للكهرباء.المولدةالطاقةلزيادةالسد:كهرباءمحطة

الزراعيةالتنميةخطةفىالفقرىالعموديعتبرانهالسدمزاياومن

والصناعية.

التخزين.مياهمنالاستفادةبغرضبنى:اسوانخزان

.0691دنةيناير01فىافتتاحهاتموقد:اسوانخزانكهرباءمحطة

بعدعلىاسوانشرقىجنوبالمصانعهذهتقع:)كيما(السمادمصائع

يوفروالذى"نتروكيما،الجيرىالنشادرنتراتسمادوتنتج.متراتكيلواربعة

الحديدمعادنبأسرانويوجدسنريا.الصعبةالعملةمنالجنيهاتملايينللبلاد

والخ...وال!نحاسوالجرانيت

السباحية:المناطق

المدينةمواجهةفىالحاليةاسوانجزيرة:هىالفننبنجريرة

المعابدمنالكثيربهاويوجد.المقاطعةعاصمةكانتكما"آبو(تسمىقديماوكانت
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واشهرها.والمنشاَت

الثانى.الاسكندربرابة-الثالثامنوفيسمعبد()1

مكلفينالمعبدكهنةكانكماأمنوفيسبمعبديتصلوكانالنيلمقياس)2(

وتسجيله.الفيضانمسترىبملاحظة

محيطقياسفىالبئرهذا"اراترتسين(الجغرفىالعالماختار،اسوانبئر)3(

الارضية.الكرة

وهى.أسوانجريرةالمدينةعنويفصلها،النيلوسطتقع:النباناتجزيرة

واشجارنباتاتلزراعةتحاربكحقلالجزيرةهذهوتستعمل،نموذجيةحديقة

والمدارلة.الحارةالمناطق

قصرا.ذلكقبلوكانت،آمونفندقعليهابنى:أمونجزيرة

ويبلغبأسوانالقديمةالجبانةمنالثمرقىالجنوبفىتقع:الناتصةالمسلة

طنا1168ووزنهام0/204القاعدةضلعوطولمترا4را75حوالىطولها

.النقوشمنلخلوهاوذلكوالدقةالتحديدوجهعلىيعرفلاالمسلةهذه!تاريخ

لاكتشافالمسلةقطعيتمولمحتشبسوتالملكةعهدفىتكونأنيحتملولكنها

صخرها.فىعيب

،أسوانمدينةمواجهةفىالغربيةبالضفةالجبلعلىتقع:افاخانممْبرة

الاسماعيليةالشيعةطائفةزعيمجثمانوتضم،الفاطمىالطرازعلىمشيدةوهى

وصيته.حسببأسوانبمقبرتهودفن(الثالث)اغاخانالحسينىشاهمحمدالسلطان

(.حبيبة"اماغاخانالبيجومزوجتهلإقامةالسلامنورقيلا.المقبرةاسفلويوجد

محافظةمبنىمواجهتهافى،النيلعلىالغربيةبالضفةتقع:الامراءمقابر

الغربى.الجبلصخورفىمنحوتهمقابروهى.أسوان

اهلعليهيطلقوالذىأسوانمحافظةآثارأهممن:سمعانالأنبادير

الخامسالقرنفىعاشواالذينالرهبانرئيسإلىنسبة"هدراأالانبااسمأسوان

فىمرتفعتلعلىالديرويقع.بعدفيماالديرفيهامقيمالتىالبقعةفىالميلادى

فكرةيعطينالانهخاصةأهميةالديرولهذا)الفنتين(.جزيرةقبالةالغربيةالصحراء
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بسكانهأهلاظلأنهاذالوصطىالعصورفىالعلبامصرفىالأثرةحالةعنشاملة

الميلادى.عثرالثانىالفرنحتىانشائهمنذ

:اصرانفىالمعابد

بضمكما،النيلالهابزش!الالهلعبادةالفراعنةعهدفىبنى:فيلهمبد

.أسوانخزانجنوبفيلهجزيرةوتقع.والرومانىالبطلمىالعصرمنمعابد

م.ق03)اوكتافيوصالامبراطورعهدالىبنائهتاريخيرجع:كلابثةمعبد

وقامتأسوانجنوبمتراكيلو57بعدعلىكلابشةبللةفىبنا..م(ق14-

قناةمواجهةفىللنيلالغربيةالضفةعلىبناؤهواعيدبانقاذهالغربيةالمانياحكومة

الصخرمنالمثيدةالمعابدأكبرمنوهو.6391عامبأسوانالعالىالسدتحويل

أيزيسالمصريةللاالةوفقوشهامةكتاباتجدرانهوتحملبالنوبةالرملى

الخ.....وحررسواَمونواوزورشى

:أسوانفىالمرأةملابىثراسة

ماوغالباالأقدامإلىوينسدلالملونأوالاسرداللونويتخذ:الجرجار

فطويلة.الاكمامأمابكرنيشينتهى

الثو!يستغدموأحيانا.الجسمبهويلفأبيضثوبعنعبارة:الكنور

المناطق.بعضفىالمنقوش

أقمشةوتستخدمطويلةالاكمام.السويسرىالكريبقما!شمن:شابةتوب

أمتار،خمسةالرداءلهذاالامتارعددومترسط.الاشخاصلمقدرةتبعاأخرى

.للثوبالأبمنالجانبفىسيالةوترجد

النوبة.بلادفىالمستخدمةهىالملابسهذهبأنعلما

أيضا.حديثةأقمشةومنالحديثةالملابسفيرتدونوالبناتالاولادأما

والثانى،الأذنأسفلىفىقرط.أقراطثلاثةعنعبارة:الأقراط:الحلى

الاقراطهذهلبسبأنعلما.الاذنأعلىففىالثالثالقرطأما،الأذنوسطفى

لسىفىالحدشةالاتجاهاتمنهذاأصبحوقد.السيدةغنىمدىعلىيدلالثلاثة

-.الأقراط
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للامكانيات.تبعاعددهاويكون:الحواتم

ف!يمة.:الاساور

عقدأو.ءالذهبمنوالصغيرةالكبيرةبالعملاتالمحلاة:والعقودالقلالد

الزيتونه.تشبهالعقدهذاحباتلأننظراالتسميةهذهويتخذرترنة

الذهبمنالحلىيلبسنأناماأسوانفىالنساءانبالذكرجديرهوومما

الذهبمنالمصنوعغيرالحلىلبسلأنمطلقا.الحلىيلبسنلاأوالخالص

قولهن.حدعلىوهذا،قيمتهنمنيقللالخالص

22افرادهاعددوكان6391عامفبدأتالشعبيةللفنونأسرانفرقةعنأما

على7591عامكتربرفىعروضهاوقدمت7491كامفىعددهاوزاد.عضوا

إعداد)وقت.عضوا06منالأنالفرقةوتتكون.بأسوانالثقافةقصرمسرح

أ(.789عامالبحث

الفنوخاصةأسوانبمحافظةالشعبىالتراثعلىبرنامجهاءفىالفرقةوتعتمد

السودانجمهوريةواحتفالاتالشباباحتفالاتفىشاركتوقد.النوبىالشعبى

والأمل.الوفاءلهاحتفالات

والكف،)الأطباق(،الكارجمثلالأسماءمنالعديدالرقصاتوأخذت

وترضحالسوقورقصة،والغوازىوالتحطيبأ،النوبةمنإيقاعات9شادوالنجر

الرقصاتهذهاتسمتوقد.أسوانمدينةفىللسياحوالشراءالبيعمظاهر

البشاريةقبائلمنإرقصةالبشارية،السمكورقصةالتاتا،ورقصة.بالواقعية

الزفةبرقصةالبرنامجواختتم.الطمبورةانغامعلىشعبيةوأغانىوتقاليد(عادات

أ.الزواج"مراسيمالنوبةمنطقةوتقاليدعادات"ت!بين

بتصميموقامجابروسميرزغلولسامى.الرقصاتبتصميمقاموقد

حسينبهفقامالاشرافأما،حافظحميدة،الملابسوتنفيذ،كلامفورىالازياء،

الدين.فخر

الراقصاتفارتدت.الزخارفوكثرةالاناقةعنتنمالفرقةملابسوكانت

.كردان،جمكت،اللهشاما،القمرية:والحلىالبراقةورخارفهبألوانهالجرجار
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الجبهة.يغطىالذىالجزءعلىالطرحةعلىوتعلق:ا!ص

استدارته.فىالترتروتشبهالطرحةطرففىوتوضع:الرصة

.هلال:اظلق

.العاجمن)العدانى(:الاصاور

الجلبابطولوكان.متعددةبألوانوالصديرىالجلبابالراقصونوارتدى

طوليصلكانأخرىرقصاتوفى.الرقصاتبعضفىالأقدامإلىاحيانايصل

طولهيصلالذىالسروالأسفلهالرجلويرتدىبقليلالركبةبعدماإلىالجلباب

العقبين.إلى

بالزخارفومزركشاكمامبدونويكونالجلبابفوقفيلبسالصديرىأما

القيطان.منوأررارعراوىوبه.مختلفةوبألرانالمطررة

الهوايةوممارسة،الأصيلالنوبىالثعبىالفننشرالفرقةهذهأهدافومن

والايقاعات.الرقصاتأجملفىتتجلىالتىالفنية

التىالأزياءمنأصبحتالأقصرنساءترتديهاالتىالجبةانيتضحهذاومن

.الغربفىالشرقتأثيرعلىيدلمماالعالميةالمرضاتإليهاتتجه

السردان.إلىفمرجعهماأسوانفىالمستخدمانوالثوبالجرجارأما

رخرفةفىوالاشرطةوالحجارةالخرراستخدامءعلىيعتمدالزخرفىوالأسلوب

البيئةفىالمتوفرةوالنباتاتالحجارةمنالمصنوعةالحلىوكذلك.الملابس

القرنفلأنبالذكرجديرهورمما.الصندلونباتالأشجاروسيقان،كالقرنفل

القلائد.فىالذكيةبرائحتهمايحتفظانوالصندل

ع!!هء
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النوبة

القديمةوالنوبيةالقديمةالمصريةباللغةومعناها)نب(كلمةعنمشتقة

معدنلرجودمهمامصدوأكانتالنوبةبلادأنإلىيرجعهذاولعل)الذهب(.

الذهبه

تركتتاريخيةبأحداثمرتأنهانجدالنوبةبلادتاريختتبعنانحنو)ذا

منذبدأالثقافىالاستمرارهذاوأن.الاجتماعىوتنظيمهاثقافتهاعلىبصماتها

الطبيعيةبيئتهالهامصرمنجزءأالنوبةبلادباعتبارالتاريخقبلماعصور

التىالأولىالطبقةهممصرسكانكانفقد،الثقافيةوخصوصيتهاوالجغرافية

النوبة.بلادالأصلفىتقطنكانت

فىالنربةبلادلآثارالعلميةالبعثةبهاقامتالتىالدراساتتمكنتوقد

الرئيسيةالسلاليةالعناصرعلىالتعرفمن0191وعام7091عامبينماالفترة

الثقافيهَالمراحلضوءفىل!تليمالسلالىالتاريخخلالمنالنربيونبهايتميزالتى

النوبة،بلادمختلففىعليهاعثرالتىالمتنوعةالآثارخلالومن.بهامرالتى

علىالمقارنةكدت،المصريةوالقرىالمدنفىعنهاكشفالتىبمثيلاتهاوبمقارنتها

ماعصورآثاروبخاصةالمصريةالمدنفىمثيلاتهاوبينبينهاماإختلافيوجدلاأنه

كانتالتىالمصريةللثقافةتمامامشابهةثقافةتمثلف!نهارلذلك،الأسراتلّبل

النوبيينأنإلىيشيرمماوصناعاتعاداتمنذلكويتضح.الفترةنفسفيسائدة

الثلاثوالأسرات-الأسراتقبلماعصور-الأولىالعصورفيوالمصريين

أنهماجانبإلى،واحدةسلالة،م.ق0026-0004حوالىمنالأولى

للعصوروفقاالآثارمجموعاتانعلىالدراساتكدتوقد،واحدةثقافةيؤلفان

مصر،فىمثيلتهامعوتتشابهتتفقالنوبيةالجماعةأنبمصر،مرتالتىالمختلفة

أيضامعهماتتشابهوانما،الأولىوالأسراتالأسراتقبلماعصورفىفقطليست

(.مق0701-0175العشرينإلىالثامنةالأسرة)منالحديثةالدرلةفى

والإسلامية.النصرانيةوالعصورالرومانىوالعصراليونانىوالعصر
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دخولالقدماءالمزرخونتناول،النوبةبلادفىالنصرانيةعصرروفى

بالاسكندريةالمرقصيةالكنيسةينالمذهبىوالصر2وانتثارهاالبلادالنصرانية

ومع.ت!مىمنهماأىدالى،النوبيةالكنيسةعلىوأئر.القسطنطينيةفىوالكنيسة

النربةبلاددخلتقدالنصرانيةأنيزكدماللمزرخنالكتاباتتضمنتذلك

كانراالنصرانيةعصرركلفىالنربِننوأن.الميلاد!السادسالقرنمنذبالتدرج

الكنيسةنأثيريكنفلم.النصرانيةالممارساتجانبالىالرئنيةعباداتهميمارسون

صوريا،كانللنصرانيةاعتناقهمأنالراضحومن.النورالمجتمعفىقرياالنربية

وأخذت،أجنبيةبلغةتزدىكانتالدينيةالطقوسأنهذافىالسببكانرربما

رسيا.تقليديامظهرا

ثقافةفىقوياتأليراأثرقدالنوبةبلادالاسلامدخولأنفيهشكلاومما

الرابعالقرنمنذالإسلامالنربيوناعتنقوقد.الإجتماعىتنظيمهموفىالنوبين

الناصرقبلمنبلادهمعلىملكاتعيينهبعد)كربيس(أسلمعندماالميلادىعشر

يمارسونالاسلامعلىالسابقةالقرونطوالظلواقدالنوبيونداموما.قلاوونبن

اعتناقهمبعدممارستهافىيستمرواأنالمرجحفمن،المترارثةوشعائرهمتقاليدهم

علىالآخرهويعملوجدانياجانباللمعتقداتأنعنفضلاوذلك،الإسلام

العناصرإمتصاصعلىكبيرةمقدرةلديهاكانالنوبةبلادأنالمعروفومن.ثباتها

سائرفىتامااندماجاتندمجحتىكاملأتمثلاتمثلهاوعلىدخلتها،التىالغريبة

بلادفىظهوراكثرف!نهاصر،فىمعروفةكانتإذاالخاصيةوهذه.سكانه

ظل،والهجراتالغزواتهذهمنالرغمعلىأنههذاعلىيدلومما.النوبة

الأدلةكثرإن.الخاصةولغتهمبثقافتهممتمسكينالطويلتاريخهمفىالنوبيون

فالنوبيون،النسبونظامالنوبيةاللغةهىالنوبيةالثقافةفىالاستمرارعلىبرهانا

التىالعربيةالجماعاتاكتسبتوقد.بلغتهممحتفظينيزالونلأوالفاديجاالكنور

علىالنوبيةاللغةجهينةوقبيلةربيعةقبيلةبطونبعضمثل،النوبةبلاددخلت

النوبيينأقاليمعنمستقلخاصإقليمفىاستقرواالذينالعلبقاتعربخلاف

عربيكتسبولم.العرببوادىالاقليمذلكعرفوقد.عشرالثامنالقرنفى

النربية.الجماعا!فىاندماجهملعدمنظراالفاديجيةأوالكنزيةاللغةالعليقات
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السلوكيةالمظاهرنفسولها.قراهمفىبينهمالنوبيةالمعتقداتتنتشرذلكومع

وأهميتها.المعتقداتتلكوثباتاستمراريزكدماوهذاالفعلية

هاجرتفقد،والشرقيةالغربيةالصحراءمنجماعاتهاجرتوقد

قرىكالبيةفىواستقرتالنوبيةالمنطقةداخلالىالليبيةالصحراءمنجماعات

لاقبائلوهى)الفاتدجا(.النوبيينقرىفىمعظمهاويتركز،الجنوبىالقسم

قرابة.علاقةتربطهملاأسلافمنأفرادهاينحدروانما،القبلىالانتماءيجمعها

والحلىالملابسمنأنماطبعضمعهاحملتقدالجماعاتهذهتكونأنرلابد

منبعضاتحملرالتماوالتىالترينفىالعربىالمغربأهلبتقاليدترتبطالتى

مثلالنوبيةالحلىبعضفىتظهرأنهايبدوالتىالقرطاجيةالفينيقيةالفنيةالتقاليد

)البجية(منوالبشاريةالعبابدةمنالجماعاتبعضأستقرتكما)الشاوشاو(.حلية

العبابدةبعضواستقرار.النوبيةالقرىفىالشرقيةالصحراءيقطنونالذ!ن

الشرقيةالصحراءفىللنوبيينومجاررتهمالنوبيةالقرىعلىوترددهموالبشارية

بينهما،وقربوالثقافىالفكرىللالتقاءمجالاهناكجعلقدالعصور،أقدممنذ

،وتتقاربتتفققدالتىوالتقاليدالعاداتمنكثيرعلىأثرهينعكسالذىالأمر

ملابسبينكبيراوشبهاتقارباهناكأنفنجدبها،والتزينوالحلىالأزياءومنها

النوبية.الشعبيةوالحلىوالملابسوالبشاريةالعبابدةوحلى

النوبةبلادفىآخرطفيفامتزاجحدثقد:النوبةفى)الكشاف(الأتراك

وقد.ام517عاممنذالعثمانىللحكمخاضعةالنوبةوبلادمصركانتعندما

أحفادهمإلىالتسميةهذهوانتقلت.الحكاموتعنى)الكشاف(النوبيونعليهمأطلق

والجنودالحكامهؤلاءصاهروقد.أسماءهمتحملوالتىتكونتالتىالقبائلأفراد

الأصلىالموطنعلىأسماؤهمتدلالتىالقبائلبعضوهناك.النوبيةالقبائل

فىلمؤسسيهاالعسكريةالرتبعلىأسماؤهاثدلالتىالقبائلمنوهناكلمؤسسيها،

بأنعلما.)الشاويشاب(وقبيلة(مقامات)القائمقبيلةذلكمثال،التركىالجمش

بالبشرة)الكشاف(القبائلهذهأفرادويمتاز،الأصولبتلكيفتخررنأفرادها

النوبيين.عنسوادأالأخف
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وكان،النوبةبلادإلىونجمتهبهلالهالعثمانىبالعلمالأتراكالجنودأتىوقد

الجنودحملهالذىالرمزلهذاوكان،للنربينبالنشةالحكاميمثلونالجنودهزلاء

تصميمفىواستخدمهفاستوحاه،النوبىالإنسانعلىأثره)الكشاف(الحكام

وحليه.رخارفه

كائناتوجودفىاعتقادهمللنوبمِننالمعتقداتأهممن:النوبةفىالمعتقدات

ثصيبلاخيرةكائناتوهى،بالدجرىالكائناتهذهوتعرفالنيلنهرفىتعيش

الدجركطفىالاعكادويرتبط،النوبييناعتقادفىملائكةوهى.بضررالإنسان

والوفاةوالعملوالزواجالميلادوهىالشخصحياةمنمهمةبمراحلوثيقاارتباطا

القرىكانتعندماالأصليةالقريةفىالعلاقةهذهملاحظةالسهلمنوكان-

كللمجرىفكانت.مباشرةمواجهتهوفىالنيلنهرضفتىعلىتقعجميعهاالنوبية

تبيحللنيلالقرىتجاورأنإذ.المناسباتجميعفىبالدجزىْالمتعلقةالطقوس

امبوكوممنطقةفىالنيلصارحينفى.الطقوسهذهلممارسةالفرصةللنوبيين

النوبية.القرىعنبعيدا

الزورقيشبهماالنخيلسعفمنالأمتصنعالوضعبعد:والميلادالدجرى

إلىوتذهبوليدهامعتحملهثمتشعلهالقطنمنوفتيلاالزيتبعضبهواناء

الأمتحملالتالىاليوموفىالطفلميلادعنللدجرىإعلامذلكوفى.النيل

النساءجميعيصاحبهاالنخيلوسعفالبلحوحولهالخوصمنطبقفىطفلها

إلىالأطفالويرقصالأغانىويرددونالأقاربوغيرالاقاربوالأطفالوالرجال

سبعوالحنةبالروائحياقذفذلكوبعد،الطعامببعضويقذفواالنيلإلىيصلواأن

يرددذلكوبعدومرتينمرةالطفلويغطس،وجسمهالمرلودوجهيغسلثم،مرات

يذهبالسأبع()اليومبالسبوعالاحتفالوفى(النيل)ابنأصبحالطفلأنالجميع

فىالطفلوجهيكونأنوتحرصوليدها،الأموتحملالنيلقاصدينالجميع

يرموفى.الطعامببعضتقذفثم،النيلفىطفلهاالأموتغمس،النيلمواجهة

ويشارك،الطعامالى)البليلة(إضافةمعالاحتفاليتكررالطفللمولدالاوبعين

الدجرى.معهذاتناولفىالجميع
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الكنورعندالزواجطقرساختلافمنالرغمعلى:والزواجالنيل

أنواعنفسيصاحبهاجميعاعندهمالزواجحفلاتأنالا،والعربوالفاديجا

العريسيخضعأنولابد،بالنيلالنوبيينعلافةيعكسوالذى،الرمزىالسلوك

عوكبفىفيزف.العقدلكتابة(النوبيينتعبير)حسبجاهزاليكرنمعبنلطقس

الذهابثم،بالمناسبةالخاصةالجديدةالملابس!ارتداءثمبمائةللاغت!الالنيلقاصدأ

بالأكانىالموكبيتغنىكلههذاوخلال،الزواجعقدلكتابةالجروسمنزلالى

البحربزفةالزفةهذهوتعرف.وسلمعليهاللهصلىالرسولمدحفىوالقصائد

لزيارةخاصة)حتفالفىعروسهالعريسيصاحبالزنافليلةوفى.)النيل(

ثم،عروسهوجهعنالعريسيكشفالموكبوصولوعند،يتغنىوالجميع،النيل

الموكبويبقى.ذلكفىالجميعويشاركهماالنيلمنبماءالآخرمنهماكليرش

العروسرشأنالنوبيونويعتقد.والرقصالغناءيتخللهالفترةالشاطنعلى

كلصباحوفى.الأطفاللهانجابالرزقفىوالسعةالخيريعنىالنيلبمياهوالعريس

هوويلتقط،للاستحمامالنيلإلىالعريسيذهبأيامسبعةولمدةالزفافبعديوم

الحجرةداخللوضعهمنزلهـماإلىويذهبانالخضراء،النباتاتبعضوالعروس

الأسرعندوتستمرأسبوعأويرماأربعينلمدةتكرنماوعادةلاقامتهما،المخصصة

.الأولالطفلإنجابحتىالعربية

سكانجميعيخرجالقريةعنالرحيليومفى:المدينهْفىوالعمالالنيل

معهويمكثونالمهاجر،مصاحبةفىالأخرىالقرىنجوعمنالأقاربوبعضالنجع

بالماءرشهفىالكليبدأالنيلشاطنإلىوصولهموعند،الباخرةاقلاعلحين

يجعلهبالماءالمهاجررشأنالنوبيونويعتقد.لهوإعطائهاالخضراءالنباتاتوقطف

بهطالمهمامستقبلاإلبهاالعودةيعنىلأنهمهمأمروهو،وبقريتهبأقاربهيرتبط

خارجها.المقام

أثناءمجتمعياإلتزاماالنيلزيارةكانت:الدينيةوالمواسموالأعيادالنيل

وعاشوراءالأضحىوعيدالفطرعيد:الإسلاميةالدينيةوالأعيادالاحتفالات

الذينالأولياءبموالدالاحتفالوكذلك،شعبانمنالنصفوليلةوالمعراجوالاسراء
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الاحتفالاتهذهويصاحب.معينبولىقبيلةكلوترتبط،النوبيونفيهميعتقد

.الطعاموتناولالم!ثاعلوحملوالرقصالغناء

منالغربيةالضفةعلىالأصليةالنربيةالمنطقةفىالنوي!ينبعضأقامولقد

الدكةوقريةسنبلأبىمنالث!مالفىوتوشكىأدندانقريتىالعالىالسدبحيرة

.أسوانمدينةمنالجنوبالىالمتجهالنوبةطربقمنالمتفرعالطريقنهايةفى

بينالعلاقةيعكسالنو!ىالرمزىالسلوكصورمخلفأنفيهشلثلاومما

عندماويذكرونهاالنربيونيدركهامعانوهى،يتضمنهاالتىوالمعانىوالنيلالنوبيين

النيل.تحا.النوصمثاعرعنتكشفوكلها.السلركلهذاتفسيرامنهميطلب

الخاصةالقدماءالمصرلينومعتقداتالنوبيةالمعتقداتبينالعلاقةأنوالحقيقة

النوبىالرمزىالسلركيزالفلا،وواضحةوثيقةعلاقةالصحراء/النيلبثنائية

بينالقدماءالمصريونربطوقد،الثنائيةتلكتتضمنهاالتىالأفكارنفسيحمل

كلالىفرمزوا.الواقععألممنكثيرةعلاماتربينالذهنيةالعقائديةتصوراتهم

منصفةويحملأسرارهامنسرعنيعبرحىبرمزتخيلوهاخفيةوعلةعلياقوة

وطيورحيواناتمنبيئتهمعفرفيماهذهرموزهمأغلبوالتمسواصفاتها،

عنويتأتىالخير،منكثيربعضهاعنيتأتىأنهلاحظوا،ورواحفوأشجار

الشر.منكثيربعضها

هوالنوبيةوالمعتقداتالقدماءالمصريينمعتقداتبينالجوهرىالاختلافإن

النوبيينعندتعدلمالطبيعيةالبيئةعناصرمنبهمايتصلوماوالصحراءالنيلأن

اختفىفقدولهذا.القديمالمصرىتخيلهاكماخفيةوعللعليالقوىتجسيداأدق

وأأصولوضوحبكللناتتكشفوهكذا،النوبيينعندالقديمةالمصريةالآلهةنسق

.المعتقداتتلكجذور

المصرلة،النوبةأراضىمياههغمرتوالذى،العالىالسدمشروعاقيمولما

وقدالسد،شمالالوادىمنأخرىجهةإلىالنوبةسكانانتقالمنلابدكان

.الجديدةالنربةفيهالتقرمأمبوكوممنطقةاختيرت

حولالنوبيوننزلفقد.الأصليةالنوبةعنكثيراتختلفلاالجديدةوالنوبة
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عاشراالتىالمساكنملامحمنالكثيرمساكنهاتحملقرىلهموأنشئتأمبو،كوم

.أجيالبعدأجيالافيها

انفاذهما:وممثروعسنبلابومعبدى

امير:سنبلأبرمعبد

علىالمعابدواعظم،الثانىرمسيسخلفهمااعظممنسنبلابومعبديعتبر

الضخمةالاربعةالتماثيلهىالمعبدواجهةملامحراهم،النربةبلادفىالاطلاق

جوانبمنجانبعلىمنهاائنانالتماثيلوهذه،التلصخرفىْ،نحتتللملك

لمصر،المزدوجالتاجمرتدياالثانىرمسيسوتمثلقدما،65منكثرترتفعالمدخل

الاطفالوبعضنفرتارىللملكةتماثيللمجدالأرجلوبينتمثالكلجانبوعلى

خرطوشعليهانقشعاليةقاعدةعلىتقفالاربعالمجموعاتمنوكل،الملك!ن

الأسماءالقواعدوتغطى،والزنوجالأسيويينالأسرىمنومجموعةرمسيس

نجدالمدخلوفوقوالجنوبالشمالتوحيدورمزالمعماريةوالنصوصوالألقاب

ويعلو.لهالمعبدخصصالذىحورختىأ)رعأومافيس!ةرعالثسمسلإلهتمثالا

للشمس.تعبديأشكلاًتمثلوهى،للقردةالتماثيلمنصفالمعبد

تتكئمربعةأعمدةأربعةمنصفانبهكبيربهوالىالمدخلبعدتصلثم

والمذبة.العصاتحملواقفةضخمةتماثيلعليها

بهصغيرآخربهووهناكالمعاركاحدىتمثلبمناظرالصالةجدرانوزينت

قدسإلىذلكبعدنصلثم،دينيهفيهالمناظروجميع،مربعةأعمدةاربعة

الدارجانبعلىإثنان،الغربىالجدارفىبوابأثلاثةيحوىالذىالأقداس

المعبدمحورإلىيستندالذىالأوسطمما،منقوشةغيرحجراتإلىيوصلان

أربعةنجدالأقداسلقدسالغربىالجداروفى.قداس19قدسإلىفيوصلالمستقيم

رمسيس،آمون،بتاحالمعبدمعبوداتتماثيلوهىالصخر،فىنحتتجالسةتماثيل

منقوشةغيرقرابينمائدةتممامهانجدالحجرةوسطوفى،حورختىدرعلفه

فىيدخلالمشرقةالشمسنوركانعندماعليهاتقاموالقرابينالضحاياوكانت

.الصباخ
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الصغير:المعبد

منحوتأصغرثانمعبدالثانىلرمسيسيوجدالكبيرالمعبدمنالشماللالى

هذاوان.نفرتارىالملكةررجتهولعبادةحاتحررالآلهلعبادةومخصصالصخرفى

عنعبارةونقرشهرسومهولكنالاولبالمعبدالحجمحيثمنيقارنلاالمعبد

دقيقة.لوحات

مبنىوصفيجبأنهإلاالمعبد.هذاحجبتقدالكحيرالمعبدعظمةان

النوبة.بلادفىالعصرهذافىالرائعالجمالذاتالعماثركأحدالملكة

وعلى"الكورنيش"شكلعلىتنتهىوكانت،بيلونشكلعلىالمعبدواجهة

تقفمشكاواتثلاثفيهانجدالداخلإلىالمؤدىالمدخلجانبىمنجانبكل

تماثيلفىوالملكةالملكأولادمثلتكماوالملكةللملكوهى،ضخمةتماثيلفيها

بمناظررينتاعمدةصالةإلىفيوصلالمدخلأما،الكبيرةالتماثيلأسفلصغيرة

حتحور.الآلهةرأسيعلوهاأةالشخشيخة

ومعهالملكبهايقومللأسرىتضحياتبعضتتمثلالجدرانرسومأما

تملأدينيةبمناظرنقشتفقدملأقداسوقدسالعرضيةالصالةجدرأنأما.الملكة

رجليقف،البقرةهيئةعلىحتحورللألهةباررأمنظرأعليهونقشالغربىالجدار

فىالملكةفنرىللمقصورةالشمالىالجداراما.رأسهاتحت-الملكيكونربما-

نرىالجنوبىالجداروعلىالبخور،لهماتقدمو"حاتحور(آمون(9الآاهةحضرة

ولنفرتارى.لهتماثيلأمامالتطهيرمياهيصبالملك

حسينجرفالوالىبيت:هى،النوبةفىأخرىمعابدرمسيسشيدوقد

جزئيا(.الصخورفىنحتت"وكلهاالدر-السبوع-

النوبة:اثارلانقاذالدولىالمشروع

ستغمرهاالتىالنوبةآثارمصيرفىالتفكيرعاتقهاعلىالآثارمصلحةأخذت

بلادإلىبعثةالآثارمصلحةوأؤفدت.أبدياالآثارهذهغرقويكونالسدمياه

تقريرلوضعالآثارعلماءمعالهندسةرجالمنعدداتضم5491عامالنربة

فوقمختلفةونقوشومقابرمعابدبينالنوبةآثاربتسجيلاللجنةواوصت.عنها
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سنبل.أبومعبدامنهاالمعابد،بعف!رينقلالصخرر

عن9591عاماليونسكومنظمةالىالثقافةورارةأرسلتبانالمشروعوبدأ

لانقاذوالماديةوالفنيةالعلميةالمساعداتعلىالحصولفىالمصريةالحكومةرغبة

سنبل.أبومعبدىرخاصةالنوبةبلادآثار

والهندسةالسدودفىالخبراءلهودعتالطلببهذاالمنظمةرحبتوقد

فىالآثارمناطقبزيارةالخبراءهؤلاءقاموبالفعل.المنطقةهذهلزيارةالأثاروشئوق

المشروعأقرواكما،النوبةآثارلحمايةوالمشروعاتالاقتراحاتوقدمراالنوبةبلاد

عليهماسيحافظالمشروعهذاأناذسنبلأبرمعبدىحرلترابىسدباقامةالخاص

بجمالهما.لهماويحتفظ

.6191عامإلى0691عاممنوالأجنبيةالمصريةالجهودبذلتوقد

فهذانتعقيداالمشروعاتكبرمنسنبلابومعبدىانقاذمشروعكانوقدص

رمزوهوالتراثهذايضيعأنالسهلمنوليسالنوبةمعابدأروعهماالمعبدان

عظيمة.لحضارة

ميلانوجامعةالهندسةكليةفىالعمارةأستاذجازولا"مسيوةتقدموقد

ثمالعالىالسدمياهمستوىفوقماالىالمعبدينرفعالىيهدفآخربمشروع

تحيطالتىالطبيعيةالعناصربكلواجاطتهماالصخرىالتلسطحعلىإرسائهما

بهما.

خبراءمنلجنةاستدعاءعلىاليونسكوهيئةمعالمصريةالحكرمةواتفقت

نظراأفضلالمشروعينأىفىللنظروالجيولوجياالهندسةفىمتخصصينعالميين

علىيبعثتنفيذهأنوتقررالرفعمشروععلىاللجنةوأجمعت.المشروعلجسامة

الأولالمشروعفىكثيرةصعرباتوجدواأنهمحيث.المعبدينلسلامةالاطمئنان

رملى.سدبناءوهو

الحكومةرأىاستقر-سنبلابومعبدىلانقاذالعديدةالأبحاثهذهوبعد

المعبدينفكمشروعتنفجذعلى6391عاميونيوفىاليونسكووهيئةالمصرية

ارتفاعهمنسوبفىمتر002الخلفإلىمرتدينالهضبةأعلىإلىونقلهط
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البحرصطحفرقمترا18ره2الكبير،للمعبدالبحرسطحفوقيمترار9188

12ر.2والكبيرللمعبدالبحرسطحفوقمترار9123كانأنبعدالصغيرللمعبد

الصغير.للمعبدالبحرسطحفرقمترا

الشركاتمجموعةمعالعقدالمصريةالحكرمةوقعت6391عامنرفمبروفى

الجديد.الموقعفىتركيبهماوإعادةالمعبدينفكمشروعأصاسعلى

وأرسىالكبيرسنبلأبومعبداساسحجروضع6691عامينايروفى

.أحجارهمنالأولالحجر

الجديد.موقعهمافىالمعبدانافتتح6891عامسبتمبروفى

خضمفىالضياعمنالخالدالتراثهذاعلىالحفاظتمالعظيمالعملوبهذا

العالى.السدبحيرةمياه

:الزواجرمراسمحمصتقاليد

العاداتمنكثيرفيهاتمارسالتىالمناسباتأهممنالنوبةفىالزواج

منالزواجيفضلالنربةففى.النوبىالانسانأحاسي!عنتعبروالتىوالتقاليد

أعمامه.بناتبينمنعروسهيخنار،الزواجيريدعندمافالشاب.العمومةأبناء

الخالة،ابنةأوالخالابنةمنالزواجفىالابنركبةيكونالأحيانمنكثيروفى

واستجابةعليهتأثيرهاوشدةابنهاعلىوسيطرتهاالأمسلطةإلىذلكويرجع

لركبتها.الابن

معبينها،المكانىوالتقاربالجديدالمكانإلىالنوبيةالقرىانتقالأدىوقد

علىذلكيقتصررلا.القرىبينالزواجحالاتبعضظهورإلىالانتقالسهولة

القرابى.الانتماءيجمعهاالتىالقبائلأوالجماعات

المناطقفىمتشابهةوتقاليدمراسملهالنوبةفىالزواج:الكنورعندالزواجص

تقديمفعند.أخرىإلىمنطقةمنقليلاتختلفكانتوان.النوبةلبلادالثلاث

إلىويقدمون،العروصمنزلإلىأسرتهأفرادبعضالعريسوالديصحبالشبكة

العريسيركبالعقديومصباحوفى.الهداياوبعضالمالمنمبلغاالعروسوالد
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منعددويصحبهوكرباجاسيفابيدهويمسك،الملرنةبالمناديلمزيناجملا

عردةوحين،للفرحويدعرهمالقريةأهالىعلىالموكبهذايمرثم،أصدقائه

)حنة(بأحدهاأطباقثلاثةأمامهوتوضع،شعرهبحلقالحلاقيقومالعريس

يقيددفترمعهكاتبالعريسبجانبويجلس)ماء(والثالث(منقوع)بلحوالثانى

صاحبها.واسم)النقوط(مبالغبه

فىذهبيةبقطعهًالأمتلفىبأنالنقوطبابروالدهالعريسوالدةوتفتتح

الرشى،أمامالمدعوونيمرثمالمالمنمبلغاالأبيدفعثمماء،بهالذىالطبق

العروسمنزلإلىمعهرمنالعريسويذهب.النقوطمنهمواحد؟/كلويدفع

وتورع،البلحأطباقتقدمثمالعقد،يعقدثمالعشاء،طعامالجميعإلىويقدم

.الحلوىأنواعبعضالصغارعلى

وتخرجالعريسبهأتىالذى)الخرج(فتفتحالعريسأقاربإحدىوتقوم

الخالية.الأطباقعلىوتضعهاوالمرآةوالروائحالعروسملابسمنه

عنالعربعندالزواجمراسمتختلفلا)العليقات(العربعندالزواجأما

التفاصيل.منالقليلفىإلاالكنوزعندمثيلتها

بالنسبةالنوبيينبمنطقةالزواجرتقاليدتتثابه)الفاتدجا(النوبيينعندوالزواج

أيضا.التفاصيلبعضفىإلا.السابقتينللجماعتين

فىمهمبدورتقومالحلىأنعلى.العاداتبعضبطلتأوتعدلتوقد

عندلعروسهالعريسيقدمهاالتىالحلىأهممنوكانت،الزواجوتقاليدمراسم

شكلوتشبه،الذهبمن(الرحمن)جصةالرحمنقصةهى)الفاتدجا(النوبيين

المتزوجة،فيرعنالمتزوجةالمرأةبهاوتتميز،العروسجبهةعلىوتعلقالمثلث

.قلادةأوعقدعنعبارة)جكد(ادوكذلك

""!
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النوبلاثىافى!لاء

غيرالملتحفةبالملابسالنربةبلادفىالنساءملابستميزت:النساءأركاء

المخيطة.والملابسالمخيطة

القماشمنأمتارستةالىخمسةمنفماشقطعةعنعبارة:النوب

الثوبوهذا.الرأسفرقسحبهويمكنالجسمحرللفاتعدةوبلفالأبيض

الثوبريكرن.مئمجرايكونرداءوفوقالداخليةملابسهافوقالكنزيةالمرأةترتديه

وهذا.تحتهترتدىالتىالألوانيظهربحيثشفافشبهالأبيضالقماشمنعادة

فيحتاجالشملةأنواعمنالثوبهذاأنوبما)الشجه(أوالثوبيسمى)ماالثوب

ولذلك.الرأسلتغطيةجزءجذبقبلالأيسرالكتفعندطرفيهتثبيتإلىارتدائه

هذافىويوضع)حلالة(تسمىفضيةحليةعنعبارةالمشابكمننوعااستخدم

والعبابدة.والبشاريةالكنوزقبانلالنوعهذاوارتدت.المفاتيحبعضالمشبك

فىالمرأةعندمختلفةبأشكالارتدائهتمالملابسمنالنوعهذاأنأرىوأننى

الرومانى.والعصرالبط!لمىوالعصر(الحديثة)الدولةالقديمالمصرىالعصر

وتد.والسودانرليبياوالجزائروتونسالمغربفىالمرأةأيضاالنوعهذاوارتدت

البلاد.هذهمنبلدكلَفىمختلفةبأسماءسميت

فوقجسمهابهاتلفوكانتأيضاالنساءارندتهاوقد:البردةأوالملا.ة

.المنزلمنخروجهاعندملابسها

قطعاعنعبارةويكرنفضفاضاجلباباالنربيةالمرأةترتدى:الجلباب

مستقيمةبخطوطا!مامفتركبللاكمامحرداتأوللابطحرداتبدونمستطيلة

والخلفية.الأماميةالرقبةحردةهناكتكرنولكن

حتىحرداتوجودعدمهوالملابسبعضفىاليومالاتجاهأنأرىوأننى

الملابسهذهتكونحيثالصيففصلفىوبخاصةالمختلفةالمقاصاتتلائم

فضفاضة.

النوبةالىأنتقلهذاولعلالنوبةفىالسنفىالكبيراتترتديها:الحبرة
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والوجه.للرأسغطاءالحبرةمعويرتدى.البلادلهذهالعثمانيةالدولةحكمأثناء

عبارةرهوالمنزلخارج)الفاتدجا(النوبيةالمرأةبخاصةوترتديهالجرجار:

وملونة.مشجرةأرديةمنتحتهماليظهبرشفافاويكونالأسودالقماشمنرداءعن

أنه)عتقادهموفىالأرضويلامس!الكعبيغطىجداطويللأنهجرجاروسمى

مصر.صعيدنساءلباصيشبهالجرجاروهذا.الشريرةالأرواحيطردبذلك

نساءمنالشعسيةللفنونفرقارأيتأسوانلمحافظةالميدانيهّريارتىوعند

وي!مهىمختلفةوبألوانشفافغيرولكنهالجرجارهذايرتدينالنوبةونساءأسوان

جدا.عريضبكرنيش

الأيونيةالأزياءيشبهالذىالزىالنوبيةالمرأةترتديهاالتىأيضاالملابسومن

الجسمحولوتلفالقماشمنقطعةعنعبارةوهو.المخيطةغيروالدورية

بالمشابك.الأمامإلىوتثبتالخلفمنجزئينويجذب

الاكتافتتركولكنالصدر،يغطىالأرديةمننرعاترتدىالبشاريةوالمرأة

حوليلففضفاضثربأوعباءةالرداءهذافرقوترتدى،عاريةوالأذرع

الجسم.

عريضة.وبكمامواسعاالنوبيةالأرديةمنرداء:الكومان

الجرجارمعوترتدىالخغيفالأسودالقماشصن:الطرحة:الرأسأكطية

الرأستغطىبحيثالشكل2مستطيلةوهى.الحريريةأوالقطنيةالأقمشةمنوتكون

-أو،زخرفةأىمنخاليةتكونأندهاما.عنقهاحولتلفوقدجزءمنهاوينسدل

تكونوأحيانا.الملونبالخرزتزخرفأوالأصلتركى)الأوية!بشغلتزخرفقد

ص.الأسودكيرأخرىبألوانالطرحة

فأحيانا،التاري!خيةالعصورخلالطويلزمنمنذاستخد!ت:العصبة

المختلفةالأقمشةمناستخدمتوقد.الطرحةحولتربطوأحيانابمفردها،ترتدى

فىالمرأةبكثرةاستخدمتهاوقد،الكريمةبالأحجارالمطعمالذهبمنكانتوأحيانا

التطريزمنمختلفةبأنواعوزخرفتهاالنوبيةالمرأةاستخدهخهاوقد.الفمانىالعصر

.الملونوالخرز
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سَكونماوكالبا.قبيلةلكلتبعاالملابسهذ.وتكرن:العروصحلابس

المتميزالأسودالثوبفوقهوترتدىداخلىفميصمنالنوبةفىالعروصملابس

العروسفترتدىالآنأما.جميلةوبألرانوالنباتيةالهندسيةبالزخارتوالمطرر

مصر.محافظاتمنبلدأىفىعروسأىترتديهاالتىالملابى

كله.الشعرتشملبحيثعديدةجدانلالىالشعربقسم:الشعرصصقصفبف

العصرالىتعودالطريقةوهذه.السودانفىالشعرتصفبفهرهذاالاَنلالى

القديم.المصرى

منوكثيرحديثةمرضةأصبحالشعرتصفيفمنالنوعهذاأنأرىوأننى

والأضرطة.الصناعىبالوردويزينههكذاثعررهنيصففنالفتيات

ومقدمةالبرتقالىأوالأحمرأوالأصفرباللونالماعزجلدمن:الأحدية-

.المركوبمثللأعلىمرتفعةالحذاء

آبانهم.مثلوالأولادأمهاتهنمثلملابسيرتدبنالبنات:الأطفالملابس

الحسد.عنهمتمنعالتىوالتمائمالحلياتبعضالملاب!هذهالىتضافوقد

النوبةبلادأهالىمنكثيرايستخدمها:الخزام:النوي!ةالمرأةمحندالنرين

الصحرأءنساءبينوبخاصةمصرفىكثيرةبيئاتفىمنتشرةوكانت،والسودان

والريف.

عندالنوبيةالمرأةبهاتتميزظاهرةوهناك:الأذنأعلىفىبالأقراطالتزين

الوضععندالثالثثمالأذنأعلىفىاثنينأوبقرطتزينهاوهىبالحلىالتزين

استخدمتهاوقد-أسوانفىرأبتهاقدالزينةهذهبأن.علماالقرطبارتداءالخاص

كموضة.الأيامهذهالنساء

فىالخراتمارتدتكما،والتمائموالأحجبةوالقلائدالعقردالنساهوارتدت

عندهموتسمىأرجلهافىالخلاخيلوارتدت.أيضاالأرجلوأصابعاليدأصابع

)الحجل(.

لأن،الظروفأشدأمامفيهتفرطولابهوتحتفظبحليها،النوبيةالمرأةوتعتز

تحفظفهى.ومعارفهاوجيرانهاأهلهابينعيبايعتبربالبيعوبخاصةفيهالتصرف
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المرأةإفتخارمظاهرمنفالحلىوالموالد،الأفراححفلاتفىبهللظهورالحلى

نأتحبمنهنالكنزياتوبخاصةالنوبةنساءوبعض.المناسباتهذهفىالنوبية

.والحقولالمزارعفىعملهاأثناءوحتى،اليوميةحياتهاأثناءمصاغهاببعضتتزين

لبسهامنالمرأةتخففالعاثلةأفرادأحدوفاةحالةفىأنهالشائعةالعاداتومن

.الأماممنوليسالخلفمنظاهرةالحليةوتكون.الذهب

والوشم.والكحلالحناءالنوييةالمرأةاستخدمت:والكحلوالوشمالحناء

طويلةا!مام،الأتدامإلىتصل:الجلباب:النويةثىالرجالأرياء

للشخص.الإجتماعىوالمركز،للسنتبعاوالالوانالأقمشةاختلافمع.وواسعة

يرتديها.منلمستوىتبعاأقمشتهاوتكونالجبةالرجالارتدى:الجبة

خطفىصغيرتانفتحتانولهاالأماممنمفتوحةالرجاليرتديها:العباءة

فاتحة،أوقاتمةبألوانتكونوقد.يداهمنهاالرجليخرجحتىأعلىمنالجنب

منبشريطالأطرافتزخرفالأحيانبعضوفى،زخارفأيةبدونتك!ونوقد

،.آخرلون

ويكونالمقلمالأطلسىال!نسيجمنأوالمختلفةالأقمشةمنيصنع:القفطان

ويضم،كرواريهبشكلبقفلحتىالأمامِنالجزئنفىبزيادةالأماممنمفتوحا

.بحزامالوسط

بعدماالىطولهويصلالقطنيةالأقمشةمنيكونماوغالبا:القميص

.السروالمعهويرتدى،الركبة

لمنتبعامختلفةوألرانأقمشةمنتقريبأ،الوسطإلىطولهيصل:الصديرى

بواسطةويقفل،المقلمالأطلسىالنسيجأوالقطنيةالأقمشةمنفيكون،يرتديه

القيطان.منوعواوىأزرار

دونفقطوالصديرىوالسروالالفانلةالأحيانبعفه!فىالرجلويرتدى

القميص:المعروفالنوبىاللباسالرجليوتدىوأحياناالجلبابأستخدام

جسمه.حوليلفهاوالتىبالبردةويفافءوالسروال

منقطعةأحياناحولهاويلفونالبيضاءرةالح!تَالطاقية:الرأسأغطي!
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..العماتشسَفتعطىالقما!نى

رفبته.بهويلفالطاقيةفرقبضعه:الشال

ا!تاف.وعلىالرقبةحرلترضعأو.أيضااقلمثلتستخدم:الكرئية

الوشم.استخدام:النزين

كبير.بفصالفضيةالحراتم:الحلى

هءه
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لتركيلااءلازياا

الأهتمام،نرليهاأنيجبالتىالموضرعاتمنالرجالأزياءأنشكلا

العلميةبالدراسةالملابسمجالفىالباحثيناهتماممنوافراحظاتنللملأنها

المستفيضة.

هذهلتاريخسريعسردمنلىلابدللرجالالتركيةللملابسالتعرضوقبل

ولمبها،لمحتكفلم،العربيةالبلادعنبعيدةالعثمانيةالدولةنشأتفقد.الدولة

.الزمانمنقرنيننحوتأسيسهاعلىمفسأنبعدعليهاالاستيلاءفىتشرع

آسياغربشمالفىصغيرةمقاطعةفى9912سنةالدولةهذةوقامت

كلها.الصغرى

التركيةالاماراتأنقاضعلىوالبلقانالأناض!ولفىدولتهمالعثمانيونوأقام

البيزنطية.الدولةوأملاك

فىوالتوصعالفتحإلىمتجهينام()6القرنأوائلحتىالعثمانيونوظل

سرىمطمعأىلهميكنفلمالشرقفىأماأوروبا،وسطإلىطريقهمفىالبلقان

.والشاموالعراقايرانمشارفعلىالممتدهحدودهمتأمين

أتمثم.ومصروالحجارالشامعلىالأولسليمالسلطاناستولىوقد

البلادهذهاصبحتوبذلك.والعراقالجزيرةبلادفتحالقانونىسليمانالسلطان

والحجاز،مصر،:العربىللوطنالأربعةالأركانوهى،العثمانىالحكمتحتكلها

الماجستيررسالةفىالدولةهذهتاريخإلىالرجوع)يمكن.والشام،والعراق

.نصر(ثريا:والدكتوراه

التىالمختلفةالشعوبأزياءبينكبيرتباينهناك:للرجالالتركيةالأرياء

العربلاختلاطنتيجةالأطرافالمتراميةالعثمانيةالامبراطوريهَمنهاتتألفكانت

كانتالتىوالدولمصرفىالتركيةالرجالأزياءتعددتولذلث.بالاجانب

فىبعضعلىبعضهاتؤثرجميعاالدولهذهكاذتوقد.العثمانىللحكمخاضعة

.والتزاوجوالأسفارللتجارةنتيجةالأزياء
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الجبةكانتمصرففى.العثمانىالعصرفىالجبةالرجالاستخدم:الجبة

وكانت:مصر()تاريخفىالنريرىويذكر.الآنحتىتستعملولارالتمستعملة

:مصر()تاريخفىاياسابنويقول.فرجيةوفوقهاحمراءعتابىجبةالخلعة

جبةوصفنرىوليلةليلةألفكتابوفىبيضاءصرفجبةلابساالسلطانوكان

،.الخشنالصرفمنرقعةمائةفيها"جبة:الصررةهذهعلىفقيرصياد

أخررداء"الجبة:فيقولالنحوهذاعلىالجبةضابرولدىالكونتويصف

بالنسبةقصيرانالجبةركمامالقفطانوهوالأولالرداءفرقويوضع-مفتوح

.الفرومنببطانةالشتاءفىالجبةوتبطنالقفطان!مام

وش!مى.الملونالجوخمنطويلقباءعنعبارةالفوقانىالاعتيادىوالرداء

أكمامتصلولافىء؟؟،ث!المصريولطويسميه"ص!كا!ثا)الجبةالقباءهذاالأتراك

المجصم.حتىالقباءهذا

تحتيلبسالذىللقفطانبالنسبةفوقانيائوباالجبة"ح!كافآألينوشممى

.عباءةلىامافرجيةإماالجبةفوقيرتدونالرجالوكانث!كالا؟،لْتالجبة

لحيتهْونقشجبته"صقل:هذايوهناحتىالمثلبهذايتمثلونوالمصريون

الكلمةهذهومن.المهماتباحدىللقياماستعدقدفلاناأنيقرلراأنيريىرنحين

استنبط:"جبةاالأصلالعربية

لىل!كا!ولالبرتغاليونال!،كا!ولوللا،!9،!9"ح؟ول؟هولالاسبان

.ول!9،!هول؟9عالفرنسيونولك!"9هحول،ولأك!9كامليونالايطا

الذىولكن.الفئاتمنمعينةفئةعلىتقتصرلمالتىالملابسمنوالجبة

احياناآستخدمتالتىوالزخرفةالمستخدمالقماشنوعهوأخرىعنجبةيميزكان

والفضة.الذهبخيوطمن

نأالقولنستطيعالجبةلوصفبالنسبةوالمؤرخينالرحالةباَراءأخذنالىاذا

معوسلمعليهاللهصلىالنبىعهدمنذالرجاليستخدمهكانخارجىرداءالجبة

عصر.الىعصرمنالرداءهذاتسميةإختلاف

القميصفوقيلبسوكانالعصرهذافىالرجاللبسه:الحفتان:القفطان
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وضيقة.طويلةالقفطانكماموكانت.الجبةوأسفلوالسروالوالصديرى

أصلمنهىالتىالكلمةلهدهالعربتبنىالتحديدوجهعلىنعرفولم

لدىالكلمةهذهإليهتشيرالذىاللباسهذاانتشارعصرأيضايعرفولم،أجنبى

.القفطانيستعمللموسلمعليهاللهصلىالنبىف!ن،وبناتهالشعبهذاأبناء

فهذههذاومع.الرسرلعهدفىمجهولةكانتنفسهاالكلمةهذهأنريبدو

ص،عريية)طرائفالمسعردىأمثالنسبيا،القدامىالمؤلفينعندمرجودةالكلمة

وكان،بالفضةومكفتاالحرير،منمصنوعاالمقتدرالخليفةخفتانوكان1(80

وصور.ونقوشبرسومومزركشا(الديباجمن)أوالحريرمنمحركاابنهخفتان

فىديبيكوالرحالةويقرل،اللباسهذاعلىتأثيرالمستحدثللطراروكان

رداء،اليلكهذافوقعادةويرتدون:الجزائرمدينةأتراكعنحديثة

لأنه3س!اا!،ولهالكاهنلقمبازمشابهوهو،)القفطان(يسمونهلأس!ولء95"

الصدر.ناحيةمنومزرر،الأماميةالجهةمنمفتوح

وقد،المرفقينإلىيصلان،قصيرانكمانلهبأنالرفىاءهذادورىويذ!

ذلك.مناكثريهبطقدبل،الساقينمنتصفحتىالقفطانيصل

الرداءوهذا،الأطلسمنيتخذونهفالاغنياء:شتىألوانعلىوالقفطان

.الدوامعلىالرقبةمكشوفالتركىأنبحيث،لهياقهلا،الصديرىشأنشأنه

الصديرىفوقيلبسونهالذىالأتراكقفطانعندارفيوالرحالةويتحدث

يشبه.القفطانوهذا.قفطاناتدعىالجوخمنسترةفوقهإويلبسون:فيقول

ليظهر3!حءا(ول!3ء4القبلمنمفترحوهووللأولؤء(3حول!3ء53

.الصديرى

وبعض.مخططةوامامربعةأمامختلافةألوانمنمؤلفةالقفاطينوبعض

بالذهب.معلرزةقفاطينلهمالأشخاص

والقطنىالحريرىالقماشمنطويلةسترةأنه:فيقولالقفطاقلينويصف

وهذهبالارهار.أوبالرسوممزينةالخطوطهذهءلّمونوأ-حيانا،با-لمنطوطالعامر

طريلان.كمانولها،القدمك!بتبلغحتىتتدلىالسرة
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القماشمنسترةالجبةتحتيرتدونالقاهرةرجالأندورىويدكر

ببعض.بعضهاالختلطةالألوانالمتعدد،الحريرى

مفتوحثوب"انه:النحوهذاعلىالقفطانشابرولدىالكونتووصف

.،ح53)(!كهالمشدفرقويلبس،بافراطواسعانكمانوله،الاماميةالجهةمن

بكلمةيقصدشابرولدىالكونتأننرىوصفهسبقماعلىوتعليقا

تستخدمهالذىالمشدتعنى)كررسيه(كلمةأنأرىولكنى.الصديرى"أء3"هس!،

الصديرى.يعنىوليسالترهلمنأجسامهنلحفظالنساء

أنهأرىفاننى،القفطانوصفعنوالمؤرخونالرحالةماكتبهخلالومن

الحديث.عصرنافىيستخدمالذىالقفطانيشبه

ذاتكانت.التركىالعصرفىالمّفاطينبعضأنأجزمأنأستطيعلاواننى

الرحالة.بعضقولفىجاءكماذلكشابهماأوالمرفقينإلىأىطولاأقلاكمام

والقميص.السروالفوقالرجاليرتدىكانالشتاءوفى:الصديرى

وبدونمختلطةبألوانالمخططالقطنىالقماشمنمصنوعوهر:القصيرالصديرى

كمام.

وكان.الصديرىالشعبوعامةوالمتوسطةالعلياالطبقةمنالرجالواستخدم

ملونه.خطوطوله،والقطنالحريرمنأوَالجوخمنيصنعالصديرى

لاقصيركساءنوعمنشئكلقبلتتألفالتركية"والحلة:يوكوكويقول

منمقفلاأحياناالثوبهذاويكون،التيلمنأوالقطنمنمنسوج،لهكمام

:فيقولشابرولدىالكرنتأما.الجهاتباحدىمثبتولكنهالاماميةالجهة

له.كماملا44(ء!ص!أء330صغيرمثدأالصديرى

فى"لين!معأتفقفاننى،الصديرىوصففىالسابقةبالآراءأخذنال!اذا

.الأماممنمقفلاليسأنإلا-الصدلِرىوصففىمعهفأتفقبوكوكأما.رأيه

الصديرىتسميةفىشابرولءىالكونتمعأتفقلا.واننى

.وأشرتسبقكماآخرشئيعنىلأنه44،ء!ح4ء330بالمشد

مننوعانيوجدكالطأنه.والمؤرخينللرحالةالسابقةالآراءمنلناويتضح
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فوقويرتدىبكمامأخرونرعكمام()بدونالملابسأسفليلبسنوع،الصديرى

هذايرتدىوكان.واللىهبالحريربخيرطالمطررالسميكالقماشمنالملابس

يرتديهالصديرىأنبالذكرالجديرومن.السلاطبنمنالدرلةرجالكبارالنرع

هذا.وقتنافىوالنساءالرجال

وكانالراسعالسروالالرجالمنوالوسطىالعلياالطبقةارتدت:السروال

بالخيوطمطررةالربا!هداوأطرافأوحزامرباطبواسطةالوسطحوليربط

ا!ارجية.الملابسأسفليختفىلأئهيظهرلاالربا!هذاؤكان.الملونةالحريرية

العقببن.إلىيصلأوبقليلالركبةبعدماإلىيصلالسروالركان

سروالبينالاختلافوجهوكَان.أيضاالسرواليرتدونالشعبعامةوكان

المستخدمالحزامأووالرباطالقماشنوعهوالشعبوعامةوالوسطىالعلياالطبقة

"تكة".كلمةالرباطهذاعلىيطلقوكان

عريضةبكمامالقميصترتدىوالعلياالوسطىالطبقةكانت:القميص

الموسلينأوالقطنمنأوالكتانأوالتيلمنمصنوعوهوالمعصمإلىتصلرطويلة

أبيضالقميصيكونماوغالبا.خطوطهيئةعلىبالحريرالمخلوطالقطنمنأو

.اللون

.الأزرقالتيلأوالقطنىالقماشمنطويلا،فكانالشعبعامةقميصأما

إلىالرقبةعندمنمفتوحاالقميصويكون.اللونالبنىالصوفقماشمنأو

وواسعة.طويلةأكماموللقميصتقريبأالوسط

فوقالرجاليشدهالذىالزنارإلىمصرفىحزامكلمةتشير:الحزام

جمصر،أوصفكتابةفىشابرولدىالكرنتيقولالصددهذاوفىالقفطان

ومنالموصلىالشاشمنمصنوعأالحزام:الرجالرىواصفا1(80ص،18

.القفطانفوقيشدوهوالحريرمنأوالصوف

:أأخذتبطرطةابنفيقول.العربيةاللغةإلىحديئاحزامكلمةتدخلولم

."وسطىوشددتالحشام

فىوهذا.كبيربحزامأوساطهميشدونالقفطانوفرق:دوزىويذكر
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العربية.الجزيرة

ملونشالعنعبارةالقفطانفوقالرجاليشدهالذىالزناران:لينويذكر

رناربأنهالحزامأيضالينويذكر.الأبيضالموصلىالشاشمنطويلةقطعةأر

والعلياالوسطىالطبقةمنالرجالوكان.فاسفىويصنعالحريرمنواصمع

منقطعةأوالملرنالشالمنويكونالوسطحولالقفطانفوقالحزاميلبسون

منالشعبعامةأحزمةوكانت.المزخرفالموسلينقماشمنالطويلالقماش

الجلد.منالحزاميرتدىالآخروالبعض.الاحمرأوالأبيضالصرفقماش

.السلاحلحملأوالنقودلحفظالحزامبستخدمكانماوغالبا

عامة.بصفةالتركىالعصرفىالرجاللبسهاا،حزمةأنلنايتضحتقدممما

الشعب.عامةرجال،الجندى،السلطانلبسها

والزخرفةالقماشنوعحيثمنبينهافيماتختلفالأحزمةوكانت

أجله.منترتدىالذىللغرضتبعاأويرتديها،لمنتبعاوذلك،المستخدمة

كثروهىالجبةفوقتلبسالتىالخارجيةالملابسمنكانت:الفرجية

الأحيانبعضفىتلبسالعباءةوكانت.العلماءكباريرتديهاوكانالجبةعناتساعا

البارد.دالجوفى

فاستخدمالعصرهذافىللرجالالرأصأغطيةأنراعتعددث:الرأسأفطبة

.اللونالفاتحالموصلىالقماشمنالقاووق،الطاقية،العمامة،الطربوش

فىاللفظهذاجاءوقداقاووقأالمسمىالرأسغطاءالأتراكواستخدم

أ.زيدانلجرجىالحديثمصز"تاريخكتاب

فىمستخدمالفظاكانولعله.المعاجمفىأجدهلماللفظهذاعنوبالبحث

.رأسلغطاءاسمعنيعبرالعصرهذا

ية:والأحلىالجوارب

يرتدونالرجالمنقليلكانولكن.تستخدملاالجواربكانت:الجوارب

الشتاء.فصلفىالصوفيةأوالقطنيةالجوارب

الرجالبعضوكانالأحمر،السميكالجلدمنالأحذيةكانت:الأحدية
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الاصفرالمركشىالجلدمنالخارجىالحذاهأسفلداخلىأخرحذاءيرتدون

ولهذا.السجادةقدميهتطأعندماالخارجىالحذاءيخلعالرجلوكان.الرقيق

نظيفا.ويظليخلعهلاحتىالداخلىالحداهيستخدمكانالغرض

وهذه.الجرمرق،الزرمررة،السرموج،السرمررةأبضاالرجالواستخدم

الخف.فوقالنوعهلىاويلبسسرمورالفارسيةللكلمةتحريفاتالكلمات

الخففوقيلبسالذىالواسعالخفبأنهاالكلمةهذهالجرهرىويدكر

،رأس:معناها:سرفكلمة.الخفرأسمعناهفارسلقظسرمووةوكلمة

عشر.السادسالقرنخلالالرجاليلبسهاالسرمورةوكانت.خف:تعنىومورة

ومداسنعلكلمةاسنعملتوقد.المداسوهوالاحذبةمنآخروضرب

تفريق.اوتمييزبدون

التركى.العصرفىالرجاللبسهاالتىالاحذيةمناَخرنوعالمزدأووالمز

مست.التركيةللكلمةتحريفاتالمزدأورالمز

وكلمة.العئمانىالعصرفىالرجالقبلمنأيضاالمركوبواستخدم

"هناك11(:0ص،18)جمصروصفكتابوفى.مداسإلىتشيرمركوب

،.حمراوانالمداسمنفردتانأوالمركوبمنروجان

يلبسهاالتىبالقاهرةالتجارلأحدالحمراءالواسعةالمراكيبأيضاوذكرت

مصر.فىإلاتستعمللاالكلمةوهذهأس!3*ها3ا3*ء9"أالأصفرالمزفوق

وكانت-الخنصر-أصابعهمفىالخراتميلبسونالرجالكان:المجوهرات

الذهبية.الخواتميلبسونالمسلمينالرجالمنقليلؤكان.الفضةمنغالبا

تعددتللنساءالتركيةالأرياءأنفيهشكلامماللنس!اء:الحارجيةالملابس

.خاصبطابعوتميزت

.التركياتالنساءبينبكثرةانتشرتالتىالملابسمن:الأنطارىأوالأنتارى

وأ-طويلةوبثمامالوسطإلىطولهيكرنماوغالباالأنتارىطولويختلف

الارداف.إلىالأنتارىطوليصلالأحيانبعضوفىقصيرةكمام

وأالقطيفةأقمشةمنيكونفأحياناالأنتارىورخرفةأقمشةوتختلف
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المخططة.الساتانالأقمشةأوالقطنيةالأقمشة

ويحلىالأماممنمفتوحاويكونالأقدامالىالأنتارىطوليصلوأحيانا

الرقيق.المرسلينمنالحالةهذهنىالقماضويكون.الأويةبشغل

أشكالاأخدتوقد.الرمميسيةالخارجيةالملابسمنالجبةكانت:الجبة

ا!ماموطرلوالاتساعوالطولوالزخرفةالقماضحيثمنومختلفةمتعددة

الذهببخيوطوتطررالحريرأوالقطيفةأوالجوخمنالأقمشةوكانتوعرضها.

الملونة.الحريريةبالخيوطأو

وليسالأرشإلىغالباطولهاويصلالأماممنمفترحةالجبةوكانت

ياقة.للجبة

كئيراتشبههذهرالجبة.الديباجقماش!منالجببمناَخرنوعوهناك

الحديث.العصرفىالمعطف

رداءالحبرةأنذلكومعنى.اليمنفىمصنوع-البردمننوع:الحبرة

يستترن.مسيحياتأومسلماتكنسواءالحالالميسوراتأنوذكر.مخططواسع

الأسود.الحريرمنراممعبرداءمساكنهنمنخروجهنلدى

لاويكاد.المرأةملابسفىهامةمكانةتحتلكانتالتىالقطعمن:الحزام

بأشكالالملابسفرقالوسطحولتلفالأحزمةوكانت.منهملبسأىيخلو

منأحيانافصنعت.القماشونوعوالزخرفةوالطولالعرضحيثمنمتعددة

وأالحريربخيوطالمطررةالأقمشةمنصنعتأخرىأحيانوفى،الديباجأقمشة

الكانيةالمنسوجاتمنصنعتأو-الكريمةوالأحجاربالجواهر.واللالئالمرصعة

عنتنمفكانتالأحزمةرخرفةأما.الشعبلطبقاتتبعاذلكوكانوالقطنية

لها.المعطاةالأهميةدرجة

وكانتتقريبأالساقمنتصفإلىطولهايكونربطهابعدالأحزمةوكانت

توكة.ولهاالمعادنمنأحياناالأحزمةوكانت.بشراريبتنتهى

أحياناوتسمى.النساءارتدتهاالتىالملابسمنآخرنوعهى:السبلة

.الأقدامإلىوتنسدل.بالثوب
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الكبيراتالناءوترتديهاالملابىجميعفرقالمنزلخارجوترتدى:التزييرة

السن.فى

الإسلامية.العصورخلالالمرأةملابسمميزاتمنالسروالكان:السروال

.الطبقاتبجميعالنساءوارتدته.الركيسيةالملابسمنالسروالوكان

النىالفضفاضةالسراوبلفمنها.كبيرااختلافاببنهافيماالسراوبلوتخنلف

فىأيضاالسراكيلوتختلف.محبوكةسراويلالى.بأسورةالساقنهايةفىتلم

.الأقداميخفىمامنهاأوالعقبنإلىيضلمافمنهاالطول

بالتكة.يعرتالوسطحوليربطخاصحزاميمسكهاالسراويلوكانت

إلاذلكمنالرغموعلى.العينتراهافلاالأخرىالملابستغطيهاالتككوكانت

أنهإلىؤرخرفتهاأقمثشهافىالتككبهذ.بالغاالاهتمامكانالأحيانبعضفىأنه

أفمشةاختلفتوقد.واللالئالكريمةبالأحجاروتنتهىتزخرفكانتأحيانا

المخطط.الحريرأوالديباجمنأحيانافكانتالسراويل

الوسطالىيصلماوغالباالصديرىالتركياتالنساءارتدت:الصديرى

مخططةأوسادةأقمشةمنوكانمختلفةأقمشةومنكمامبدونأوبكماموأحيانا

الحريرية.بالخيرطأووالفضةالذهببخيرطيطرركانوأحياناّ

المختلفة.الطبقاتيتغالحالبطبيعةهذاوكان

أقمشةوتختلف.القميصفوقيلبسواليلك.ْالأصلتركيةكلمة:البلك

.للطبقاتتبعاورخارفهاليلك

7حرفأومربعةأوبيضاويةالصدروفتحةالأماممنمفتوحااليلكويكون

الوسطالىويزررطرلهنهايةإلىتعذلكوبعدالوسطإلىمحبكوالكررساج

الطويل.القميصأوالسروالإماأسفلهيظهرذلكوعلى.فقط

واسعةتكونثمالكوعإلىضيقةأو.الرصغإلىضيقةطويلةإماا!مام

منويظهرالرسغإلىالكوعمنمفتوحاالجزءهذاويكونالرصغالىالكوعمن

الذىالداخلىبالرداءبالغاالاهتمامكانولذلكالداخلىالرداءكماما!مامهذه

اليلكطوليكونماوغالبا.القميصأوالسروالكانسواءاليلكأسفليُرتدى
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مختلفة.بأطوالالجانبينمنمفتوحاكالبااليلكويكون.الأرضالى

منيكونفأحيانا.ترتديهالتىللطبقاتتبعامختلفةاليلكأقمشةوكانت

مخططا.يكرنوأحياناكلهاليلكيملاالتطريزويكادالألوانالمختلفالحرير

علىوالنساءالرجالارتداهاالنىالتركيةالملابسأنراعمننوع:القفطان

رالقفطان.الرجالعنالنساءقفطانورخرفةأقمشةاختلفتولكن.سواءحد

ترتديه.لمنتبعأالقطنأوالحريرمنأقمشتةركانتالأماممنمفتوحا

للنساء:الرأصأفطية

رقبتها،حولويلفرأسهابهتغطىغطاءالخمارالمرأةاتخذت:الخمار

مختلفة.وخاماتبألوانوكان

ولبست.الجنسينأفراديرتديهاوكان.الطاقيةأيضاالمرأةلبست:الطاقية

فىوبالغنالطواقىلبسنحتى.الأقمشةمنمختلفةخاماتمنالطواقىالمرأة

استخدمتوقد.العلياالطبقةنساءبينم!ثراالنوعهذاوكان.الذهبمنعملها

الأقمشةمنالطراقىيرتدينالقروياتكانت.الطواقىصنعفىبكثرةالقطيفة

أحياناتصنعالطواقىوكانت.مختلفةبزخارفتزينالطواقىكانتوقد.القطنية

بالعملاتتنتهىالتىالسلاسلمنهايتدلىالتيالطواقى.وانتشرتالجوخمن

بالجواهر.والمرصعةوالفضةالذهببخبوطوالمطررةوالفضيةالذهبية

وكان.التركيةالمرأةلبستهاالتىالرأصأغطيةمنآخرنوع:الطربوش

الطربوشفوقترتدىأحياناالمرأةوكانت.السوداءالقطيفةمنغالباالطربوش

العصبةوكانت.الطربوشلتثبيترقبتهاحولتربطهابحيثالشكلمثلثةعصبة

بالأتراكالخاصةالأساليبمنالأويةوتعتبر.الأويهْبشغلمشغولةأطرافهاالمثلثة

رالأرهارالفواكةوأشكالالعنبرأوراقالأشجارأوراقبأشكالالأويةوتكون

صادقأ.تقليداًالطبيعةبذلكمقلدةوألوانهابأشكالها

مطررة.كانتوأحيانا.ورخارفهاأقمشتهاأنواعاختلفت:الطرحة

مختلفة.بطرقتستخدموكانتالربطةتسمىأحياناوكانت:العصالب

حولباحكامتلفوكانت.مختلفةررخارفبألوانالمطررةالأقمشةمنوتصنع
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مثلوكشالشكلمربعة)مامختلفةأشكالهاوكانت.الرأسخلفوتتدلىالجبهة

وأالقطنأوالصرفمنفيكرننسيجهاأما.الثكلمستطيلةتكرنأوالمثلث

الماعز.ضعرمنأوالحرير

والفضيةالذهبيةبالعملاتالأحيانبعضفىالعصائبأطرافتحلىركانت

معدنيةبخيرطتطرروكانت.الأويةبشغلتحلىالأحيانبعضوفى.العثمانية

واللالئ.الكريمةبالأحجارتحلىوكانت.حريريةأوفضيةأوذهية

الرجالميزةتعتبرالعمامةأنومع.الرأسأغطيةمنأخرنوع:العمامة

وأشكالبأحجامالنساءعمامةوكانت.بكثرةلبستهاالنس!اءأنالاالنساء.على

المطررةبالزخارفالأحيانبعضفىورينتمختلفةبخاماتوكذلكمختلفة

واللالن.الكريمةوالأحجاروالفضةالذهببخيوط

بينالنرعهذاانتشروقدالرأسأغطيةمنالنوعهذاالمرأةلبست:الكيسلير

تركيا.نساء

والأحدبة:الجرارب

فىكايةورسومبألوانوالمزخرفةالمزركشةالجراربأنواعانتشرت:ا!رارب

التريكو.خيرطعملهافىاستخدمتماوغالبا.والجمالالروعة

وشبهورأسيةأفقيةهندصيةبزخارفمزخرفةالجواربمعظموكانست

والأبيض.والأررقوالأصفروالأخضرالأحمرالجواربألوانوكانت.منحرف

الألوانهذهاستخدمتالأحيانبعضوفى.بتدرجاتهاالألوانهذهواستخدمت

واحد.جوربفىجميعا

ية:لأحلىا

وهذه.سواءحدعلىوالنساءالرجالقبلمنالخفاتتلبسكانت:الخف

إماالخفافوكانت.الأصفرأوالأحمرالجلدمنرتصنع.النعالمننوعالخفاف

مطرزأووالأسود.بالأبيضمزخرنةأومختلفةبألوانمزخرفةأوسادةبلون

البابوش.يسمىالقدمآبسةمننوعويوجد.الذهبأوالحريربخيوط

جميعهاالكلماتفهذه،الجرموق،الزرمورة،السرموج،السرمررةأما
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العصورفىسرمورةكلمةاستعملتوقد.صرمورةالفارسيةللكلمةتحريفات

النساء.تلبسه"شبشب!علىتدلربماأونعل،صندلنوعالىللاشارةالحديثة

.الألوانالمختلفالحريربخيوطومطررمزخرفأالشبشب"ويكون

.القبقابوهوالتركياتالنساءلبستهالخشبيةالأحذيةمنأخرنوعوهناك

اللؤلؤبأصدافومرصعامزركشايكونماوغالبا.الأرضعنعادةيعلووالقبقاب

نادرأ.البيوتفىالحماماتداخلالنساءيستعملهمنهالعادىوالنوع.والفضة

ومفردهاالمراكيبوهىالنساءلبستهاالتىالقدماكبسةمنآخرنوعوهناك

ومقدمتهامدببةوهىالسميكالأحمرالجلدمقتصنعالأحذيةوهذه-مركوب

أعلى.إلىمرتفعة

بمهارةتنطقاَثارهاوبقيتبعيدرمنمنذالحلىعرفت:والمجوهراتالحلى

الإسلامية.العصورفىالصناع

أذنيهافزينت.والمجوهراتالحلىأنواعبأجملالتركيةالمرأةتزينتوقد

بهاليزدانالقلائدولبستالأساور،أنواعبأروعومعصمها،الأقراطأنواعبأجمل

عندللفتاةخاتمإهداءوكان-لأصابعهاحليةالخراتممنواتخذت-صدرها

العثمانى.العصرفىالمألوفةالعاداتمنخطبتها

شعرهاوزينتبالماسالمرصعةوالأقراصالذهبيةالأقراصواستخدمت

الذهبية.بالريشالت

إسمعليهأطلقصندوقفىالمقتنياتهذهتحفظالتركيةالمرأةوكانت

الدقةفىغايةنباتيةبزخارفالمزينالخشبمنمصنوعةوهىإشكمجية(

.والجمال

المسطحومنهاالمجدولمنهامختلفةبأشكالالأساورأيضاالمرأةواستخدمت

الكريمة.والأحجاربالفصرصالمحلىومنها

هذهوكانت.والتعاويذالقرآنيةالآياتلحفظالأحجبةالمرأةواستخدمت

نفوسفىعظيمةمكانةلهاوكانت.والفضةالذهبمنعلبفئترضعالأحجبة

.الأتراك
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المكتوبة"اللهثاء"ماعبارةتزالولا.الصغيرةبالمصاحفالمرأةوتزينت

مكانةلهاوأن.أيديهمأخرجتهماكلعلىومزخرفةمنقوشةجميلعربىبخط

راننساء.البناتصدورتزينالتىالحلىمنتزالفلا.قلوبهمفىسامية

المطعمالذهبمنالحزاممقدمةفىوالحليةالأحزمةالنساءواستخدمت

الكريمة.بالأحجار

رخرفتوقداستخدامهاعلىالمرأةحرصتالتىانلقتنياتمنوالمراَة

الكريمة.بالأحجارورصعت

رجاجاتفىتوضعوالتىالعطور"استخدامعلىأيضاالمرأةوحرصت

ومرصعةجدادتيقةبزخارفمزخرفةالرقبةمسحوبةئمقمعنعبارةوهىخاصة

مختلفهَ.بألوان31سيمةبالأحجار

أيضا.المرأةاستعملتهاالمختلفةوزخارفهابأشكالهاوالأمشاط

لعدةحكمتهاالتىالبلادعلىأثرتالتركيةالأزياءأنبالذكرجديرهوومما

بمسمياتأوالمسمياتبنفسإماللملابسمسمياتوكانت.الزمانمنقرون

.أخرى

ه،،
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سوريا

ً

ملتقىفهىمرقعها،بحكمالاسترليجىشأنهاسورياأخدتالقدممنذ

الهندىوالمحيطالمترصطالأبيضالبحرعالمبينالوصلهمزةوهى،ثلاثقارات

الحريرطريقبمركانأراضيهاوعبر،النيلوبينالأسودوالبحرقزوينبحروبين

لمجردلامتميزامكاناسررياجعلالهامالمرقعهذا)ن.الصينأقاصىمنالقادم

والمبتكراتللافكارملتقىكانلأنهبلفحسبالتجاريةوالمبادلاتالقوافلمرور

مختلفة.لحضاراتالثقافىوالتمارجرالمعتقدات

)تلمملكةفىالميلادقبلعامفا3ثلاثةمنذالإبداعاتتتابعتوقد

للانسانيةقدمتالسررىالساحلعلى(غاريت)أومملكة.الفراتعلىحريرى(

الملكىقصرهافىاكتشففاقد)إيبلا(مملكةفىأما.الأبجدية:المعجزإبتكارها

والصناعةوالدبلوماسيةوالتجارةالإدارةأمورتنظموثائقيةمكتبةوأضخمأروع

.الأخرىالأقطارمعوالسلمالحربوعلاقات

المعرفةإلىالكثيرأضافتتباعااكتشفتالتىالقديمةالسوريةالممالكهذه

منجاءواالذينالعربأولئكسلالةمنكانراالممالكهذهفأهل-الإنسانية

بالعمورينمرةيعرفرنوكانرا،العربيةالجزيرةمن-الجنوبمنالأولىالقرون

المناطق)سكانبالآرميينوتارة(الساحل)سكانوالفينيقيينبالكنعاذِ!وأخرى

المتتاليةالهجراتفهذه(.الجنوب)سكانوالأنباطبالغساسنةوأخرىالعليا(

الطابعهذااستطاعولذلك،التاريخفجرمنذسوريالسكانالعربىالطابعحفظت

ومركزهاثرواتهافىطمعاسوريااجتاحتالتىالغزواتكلأماميصمدأن

العررالفتحأتىوحين.والرومانواليونانالفرصكغزواتالفريدالإستراتيجى

إليهاوأعادعنهاالأجنبيةالغزواتصدأوجلا،العربيةسورياهويةكدالإسلامى

وأصالتها.جوهرها

محافظة:ا4الىسوهـلاوتنقسم

.القنيطرةدرعا،،السويداء،دمشقريف،دمشق:الجنربيةالمحافظات
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أدلب.،اللاذقيةطرطرس،حما.،حمص،:الوسطىالغربيةالمحافظات

الحسكة.الزور،دبر،الرقة،حلب:الشرقيةالشماليةالمحافظات

وسياسيةودينيةوثقافيةعلميةمهمةمكانةلها،السوريةالعاصمة:دمشق

أفدمومن.المختلفةالحضاراتعليهاتعاقبتوقد.وصناعيةوتحاريةوفنية

كانتدمشقأى)دامكى(أنكدتالتى)ايبلا(ألواحنىجاءتالتىالاشارات

ذكرتهاالقديمةالفرعرئبةالونانقأنكماالميلاد.قبلالثالثالألففىمرجودة

قبلالثانىالألفم!صففىكانلدمشقالقرىالظهورولكن.)دمشقا(باسم

المسقية.الدارأىميسيق()دارإسمتحتآراميةلمملكةمركزاأصبحتعندماالميلاد

ويتكلمونالأصليوندمشقسكانوهمالشماليونالعربمنهموالآراميون

المناطققرىمنالعديدرالوما)السريانية(اليومتسمىالتىالشماليةالعربيةاللغة

الحاضر.وقتناحتىاَراميةأسماءيحملفيهاوالأنهارلدمشقالمجاورة

اليونانيةالسيطرةتحتفوقعتدمشقعلىالمختلفةالعصورتعاقبتوقد

كانتالرومانىالعهدففى.الكثيرةالآثارفيهاتركتوكلهاوالبيزنطيةوالرومانية

والإمتيازاتالرعايةمنالكثيرعلىفحصلتخاصةأهميةلهاالتىالمدنمندمشق

منالعديدأنشئالبيزنطىالعصروفى.السوريينالقياصرةأسرةأيامفىوبخاصة

تعرفلمدم!ثمقأن.إلاالآنحتىقانمةتزاللارالتىالهامةوالأديرةالكنائس

الأمريينأيامالأولىالعربيةالدولةعاصمةأصبحتحينإلاالحقيقىمجدها

عرفتوقد.الإسلاميةللدولةإشعاعمركزوأصبحتالذهبىعهدهابدأوبذلك

وأياموالعثمانىوالمملوكىوالأيوبىوالفاطمىالعباسىالعصرفىالاردهار

الفرنسيين.

أبواببسبعةورودالرومانىالعصرفىالسوربنى:القديمةدمثقمعالمأهم

بابتوما،بابالصغير،الباب،كيسانباب،الجابيةباب،شرقىباب:هى

دخلوقدقرياالسوركانالإسلامىالفتحزمنوفى.الفراديسباب،الجنيق

عبيدةأبوالقائدالجابيةبابومنالوليدبنخالدالقائدالشرقىالبابمنالمدينة

دمشقالعباسيرناجتاححينولكن،القوةمنحالةعلىالسوروظل.الجراح
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منالمدينةلتحصينالسورنرميمأعيدالأيوبمنعهدوفى.السررأجزاءكثرهدمرا

الصليبسين.هجمات

أنشأه،الحميديةسوقنهايةفىالقديمةالمدينةقلبنىيقع:الأبرىالجامع

عاصمةكانتحينالذهبىدمثقعصرأوجفىعبدالملكبنالوليدالأموىالخليفة

الإسلامية.للدولة

العظم:نصر

دمشق:فلعة

والصناعاتوالأقمشةبالملابسويشتهرالحميديةسرقوأضهرها:الأسوالْى

.الحلوىصناعةجانبإلىبالفضةالمزخرفوالنحاسوالمرراييكالتقليدية

حوانيتالسوقجانبىعلىتقوم(:الطويلالسرق)أوباشامدحتسوق

الصوفيةوالعباءاتوالصاياتالحرلِريةوالأقمشةالرطنىبالنسيجتشتهرصغيرة

والعقل.والكوفيات

الخياطةولوارموالعطوروالمطرزاتالأقمشةببيعيشتهر:الحريرسوق

والجلاليب.الرطنيةوالأقمشةالنسائية

العديدفيهبعملوكانالصوفيةوالأقمشةبالأجواخيشتهر:الحياطينسوىْ

للرجالى.السوريةالتقليديةالألبسةخياطىمن

الذهبيةالحلىأنواعفيهتباعالذىالصاغةسوقإلىيؤدى:البلىوريةصرق

والفضية.

العالممتاحفأهممنواحد:الوطنىالمتحف:دمشقفىالمعالمأهمومن

التماثيلمحتوياتهومن-سورياعلىتعاقبتالتىالحضاراتفيهتتضح-

والمنحوتاتوالأقنعةوالمجوهراتواللوحاتوالأسلحةوالحلىوالأختام

التىوالمخطوطاتوالعملاتوالفخارياتوالزجاجياتوالفسيفساءوالمنسوجات

ودوراوتدمرومارىوأوغاريتا!بلامثلسوريافىالتاريخيةالأماكنمنجاءت

ركيرها.والرقةوشهباوبصرىأورربس
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هى:الرليسيةالمنحفآو6سا

وعاجية،وفضيةذهبيةتماثيل،فاريتأوأبجدية:الئر!يةالألرياتقسم

ذهبية،أقنعة،مجوهرات،عاجيةلوحات،مارىحضارة،أثريات،أختام

أسلحة.

دوراتلمر،حضارة:والرومانيةاليونانيةالكلاسيكيةالأثرياتقسم

البارلت.منحرتات،البيزنطىالعصرفسيفسا.،أوروبوس

،وخزفرجاجبات،الغربىالحيرقصرواجهة:الاسلامىالعربىالقسم

.مخطوطات،عملات،فخاريات،اسطرلاب،أسلحة

وتماثيللرحاتمنالمعاصرينالسوريخهالفنانيينإنتاج:الحديثالفنفسم

.الثلاثيناتمنذ

السلطانبأمربنيت،العثمانىالعصرعمائرأجملمن:السليمانيهْالتكية

اسمها.جاهومنهالقانونىسليمان

وثائقويضمعشرالثامنالقرنمبانىمن:التاريخىدمشقمدينةمتحف

دمشق.مدينةعنلاجتماعبةتاريخية

حورانسهلفىتقع:درعا()محافظةبصرى:الجنوبيةالمحافظاتوفى

واخناتونالثالثتحتمسألراحعلىذكرتجداقديمةمدينةوهى،دمشقجنوبى

وقد..مقالثانىالقرنفىالأنباطمدنأولىوكانت..مقعشرالرابعالقرنفى

الشكلذاتالإسلاميةالمآذنأقدمترجدبصرىوفىبعد.فيماالرومانبهاأهتم

وبقيت،المكرمةمكةالىطريقهمفىوهمللحجاجمهمةمحطةظلتوقدالمربع

عشر.الس!ابعالقرنحتىمزدهرة

الثانىللقرنيعردالذىالشهيرالرومانىمسرحهابصرىمعالموأهم

نفسهاالمدينةفىيزالولا.المعروفةالرومانيةالمسارحأجملمنويعتبرالميلادى

البيزنطى.العصرالىترجعالتىبحيراكنيسةمنوبقاياالرومانيةالآثارمنالعديد

يمتطيهاكانالتىالناقةمرقعهفىبركتالذى)المبرك(هومسجدابالمدينةأنكما

العصرالىتعودإسلاميةقلعةبصرىوفى.وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدنا
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جناحابضممتحفابالمسرحالمحبطةأبراجها)أحدفىوتضموالمملركىالأيوبى

نبطبة،وسالأسواربفاباأيضأبالمدبنةوتوجد.الشعي!ةللتفالبدوأخرللآثار

والكاتدراثية،النبطىوالمعبدأيضأ،رومانيةوالحماماترومانىالنصروقوص

بيزنطية.

وتشتهردمشقشرقجنربىالعربجبلفىتقعالسويداء(:)محانظةشهبا

م244-924بينروماحكمالذىفيليبالرومانىالأمبراطوررأسمسقطبأنها

الكبيرةالفسيقساءلرحاتمجمومحةاليومشهبامتحففىالزائريشاهدهماوأهم

القديمة.الاغريقيةالأساطيرإلىترمزالتى

،الصغيرةالسوداءأى)سوادا(الأنباطأيامالقديمإسمهاكان:السويداء

القرنفىجعلوهاالذينالرومانأما.السوداءالبركانيةبالحجارةبنيتالمدينةلأن

بلدلأنها)ديونيزياس(اسمعليهافأطلقواالجزيرةولايةمدنأهممنواحدةالثالث

البقايا.مبعثرةولكنها،كثيرةآثارها.الشهىالخبز

منرائعةمجموعةيضمالذىمتحفهافىالسويداءآثارأهمجمعتوقد

فيهافتمتزجالبارلتفىالمنحوتهالتماثيلأما62910عاماكتشفتالفسيفساء

والبيزنطية.والرومانيةواليونانيةالنبطيةالعربيةالتأثيرات

الوصطى:-الغربيةالمحافظات"

أدلب(-بيةاللا-طرطوس-حما.-حمص)

الإماراتأحدىوكانتدمشقشمالتقعالسوريةالمدنأهممن:حمص

تاريخذاتوهى..مقالثانىالقرنمطلعحرالىالشامبلادفىقامتالتىالعربية

طريقعلىالسوريةالأرضفىالثالثةالمحطةوكانت.السنينالافمنذعريق

تزالرلا.وتدمرروبوسأودررابعدالمتوسطالأبيضالبحرإلىالذاهبالحرير

الحديثةالنفطخطوطأناذالمتميزالإقتصادىالدورهذاتلعباليومحتىحمص

فبها.تمر

أ!بتهاالتىالتاريخيةالشخصياتفىيتجلىحمصلبتهالذىالمميزوالدور
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أنحيبتكماالاصكندر.وسينيروسرايلاكبعلكركلاهمأباطرةثلاثةمنهمالمدينة

والطبيبرنوبيا،الملكةبلادفىالأولالمستشارلولمحيتوسالحمصالفيلسرفالمدينة

الحمصى.ماراليان

مسجد:حمصاعزارمحلهىوالتىالمرجودةالتاريخيةالمبانىوأهم

حمصقئعاش.الذىالوليدبنخالدالشهيرالا!سالعرلسالقائدو!ريح

:الأحيانأغلبفىباسمهالمدينةتسمىوكانتحياتهمنالأخيرةالسبعالسنوات

تترهجالتىالضخمةالمعدنيةبقببهالعثمانىالمبنىهلىاويتميز.الوليدابنمدينة

والبيضاءالسرداءبالحجارةالمبنيةالنحيفةوالآررقةالباسقتينومئذنتيه،الشمستحت

التقليدية.السوريةالهندسيةالطريقةعلىأفقيةصفوففىالمتناوبة

واليونانيةالقديمةالسوريةالعهردمنآثارتوجدحمصمثحفوفى

الاسلامية.والعربيةوالبيزنطيةوالرومانية

بينالهامةالتاريخمعاركاحدىجرتحيث)قادش(هامأثرىتلْويوجد

الميلاد.قبلعشرالثالثالقرنمنالثانىرمسيسبقيادةالقدماءوالمصريينالحيثيين

ومتتابعة،بعيدةأرمنةفىمزدهرةمملكةوكانتجداقديمةمدينة:حما.

لهاوكان،الآرادِشمندالشامبلادعلىتعاقبتالتىالحضاراتجميععرفتوقد

كانرالتىالأجنبيةالغزواتضدالسوريةالأرضعنالدفاعفىبطوليةمساهمات

جيرشه.إيقافمنحماهتمكنتحينالأشورىالغزومنها

أصبحوالذىعشرالثامنالقرنفىحماهوالىبناهالذىالعظمقصروهناك

الصناعاتمنبالعديدحماهوتشتهر.الشعبيةوالفنونللآثارمتحفاالأن

تصنعرالذىاليدويةالخشببقوالبالمطبوعالقطنىالقماشوبخاصة،التقليدية

.المفارشمنه

صاحبةالسوريةالصحراهعررسإنها،الشامباديةمنالقلبفى:تدمر

عظمتهاعنالكثيرلتروىمهببةشاهقةتتمصبالتىالآثارعليهاتدلالتىالأمجاد

رنوبياالشهيبرةالجميلةوملكتهاوأهلهاهىكانتالتىالملاحمككوعنوأصالتها

العشرينللقرننعودالتىالأشوريةالآثارفىتدمرذكروردوقد.أبطالاأبرر
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بينالمتحركةللقوافلمحطةدائماوكانت.مارىالواحفىاليهاأشيركذلك..مق

سوريافىمارأالصبنمنالقادمالحريرطريقبعدفيماتتبعوكانت،والشامالعراق

قيامإلىأدىالممتارالموقعهذاالمتوسطالأبيضالبحراتحيا.فىوحمصتدمرعبر

والأنباطالآراميينمنيتألفونسكانهاوكان.الأرمنةأقدممنذهامبشرىتحمع

قدرهاأنغير..مقالثانيالقرنمنذعربية)مارةتدمرفىاستقرتلذلكالعرب

المتنارعتين.العملاقتبنوفارسررماإمبراطوريتىبينواقعةجعلها

منحوتاتمنالعصورعبرالتدمرىالفنبمنجزاتفغنىتدمرمتحفأما

الحياةمنمشاهديضمكما،وفخاريةوبرونزيةذهبيةومصنوعاتوفسيفساء

والبادية.تدمرفىالشعبىوالفلكلرر

علىالقبضألقى)أورليان(الرومانيالامبراطورأنبالذكرجديرهوومما

تمشىالأسرىبينمركبنىوجعلها274عامروماإلىأسيرةوساقهارنوبيا

وحليها.بجواهرهاومثقلةالذهبيةبالسلاسلمقيدة

ملكتهامصيرمنأفضلمصيرهايكنفلموالجمالالغنىذاتتدمرأما

الآنحتىيبحثونالمنقبرنبزالولاوالنهبالسلبفريسةتدمروقعتإزرنوبيا

فوقه.معسكرالهوأقامأنقاضاالرومانىالفاتحجعلهالذىرنوبياقصرعن

يزاللاالعظيمحلمهاف!نطموحهاضحيةقضتقدَرنوبياكانتهـاذا

الرائعة:أعمدتهاتيجانعلىشروقكلمعويضئتدمراّثارعلىيومكليتجسد

والحرية.والرفاهيةبالمجدلشعبهاتأتىأنقررتملكةحلمأنه

مبنىوهناك-المتوسطالأبيضالبحرعلىالرئيسىسورياميناء:اللاز!بة

أهممنواحدإلىاليومونحرل(الدخان)خانإسمعليهيطلقكانجميلعثمانى

السورية.المتاحف

كانتحيث(الشمرةرأس)موقعالتاريخيةالمواقعأهممنقريبةواللاذقية

والدبلوماسيةوالثقافةالإدارةفىالذهبىعصرهالهاكانالتىأوكاريتمملكةتقوم

للبشريةقدمتالتىوهى..مقا-613القرنبينماوالإقتصادوالدينوالقانون

إلىوينقلهاأفكارهيثبتأنل!نسانأتاحتففدالأبجدية(1المعجزإبتكارها
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الأوغاريتيةالأبجديةوهذ.،يكتبأنلهأتاحتأئهاأىالرمور.بأبسطالآخرين

الطينمنصغيراصبععلىمنقرشةالغربيةاللغاتبالوجودلهاتدينالق

بدمشق.الوطنىبالمتحفأصلةمحفرظالمجفف

إسمهاكان-المتوسطالأبيضالبحرعلىالسوريةالموانىأهممن:طرطوص

منهاوجعل.الي!زنطىالعصرفى)طرطور(وأصبحتالفينيق!نأيامأأنطرادوس(

مهمة.حربيةفاعدةالصليبىالغزورجال

مستقلةمملكةالكنعانيينأياماروادكانت.سوريافىالرحيدةالجزيرة:أرواد

النجارةفىأهميتهاعنتتحدثوكثيرةقديمةنصوصوثمة)أرادوس(باسم

والملاحة.

الغزوحصونكئرمنتعتبروكانت،بيةاللاشرقى:الدينصلاحقلعة

أروعمنفهندستهاتقهرلاالتىالقلعةبأنهادائماترعمفوكانت:مناعةالصليبى

عمردية،منحدراتذىشاهقصخرىنتوءعلىقائمةوهى.العسكريةالهندسات

ووعره.عميقةطبيعيةخنادقوتحميها

الشرفية:-الشماليةالمحافظات"

الحسكة(-الزوردبر-الرفه-حلب)

جذورولها5!أكم(0دمثقعن)تبعدالشماليةسوريةعاصمةهى:حلب

بهامرالسلامعليهإبراهيمأنويقال.التاريخقبلماإلىترجعوعريقةقديمة

هناومنفيهاالشهباءبقرتهوحلب(القلعة)حيثالعاليةتلتهاعلىرحالهوحط

مهمةتحاريةطرقملتقىعلىفتقعجداالمهمةالبلادمنوحلبتسميها.جاءت

وبينالرافدينبلادبينللمبادلاتمفتاحاأصبحتوبذلكالسورىالشمالفى

وفلسطينسورياوبينالرافدينبلادبينللمبادلاتمفتاحاأصبحتوبذلكسوريا

والفرعونيةالحيثيةالغزواتعليهاوتقلبت.والغربالشرقبينثمومنومصر

حواضرمنواحدةوأصبحت.والمسيحيةوالرومانيةواليرنانيةوالفارش!يةوالأشورية

مرورأالأمرىالعصرمنذوالعمرانالتجارةحركاتفيهانشطتوقدالاسلام
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فيهاعاشوامنوأشهر.والعثمانيةوالمملوكيةوالأيربيةوالفاطميةالعباسيةبالعصرر

ابنواللغوىالفارابىالفيلسوفوالعالمفراسوأبرالمتنبىالعظيمانالشاعران

خالدية.

القديمالشرق7لاربضمالذىالوطنىالمتحف:بحلبالمعالمأهمومن

وثانقالم!حففىماوأهم،والكنعانيننالعمورببنالعربفدما"فنونوروائع

.ومارىرلبلاحضارتىرتحف

.لأالشمبيةوالتقاليدالفنوقمتحض-

دمثق.جامعنمطعلىالأموىالعصرفىالمبنىالكبيرالجامع-

الناسكالقديسإسمعليهاأطلق.حلبغربشمالتقع:سنعانقلعة

رأسعلىجالساوالتعبدالزهدفىحياتهمعظمعاشالذى"العمودىسمعان

لىعمود.

لإقامةقصراكانت.الشامباديةشمالفىالفراتجنوبتقع:ْالرصافة

الذهبىبالعصرعهدهيوصفكانالذىالامويينالخلفاءثالثعبدالملكبنهثام

.والفنونالمعماريةبالمثآتلإهتمامه

الباد!ة:فصور

بنهشامالأموىا!ليفةتدمر.بناهكربىجنوبيقع:النربىالحيرقصر

الهجرى.الثامنالقرننىعبدالملك

شرقىشمالويقععبدالملكبنهشامالخليفةأيضأبناه:الشرقىالحيرقصر

تدمر.

مدينةوهى.الزوروديرحلببيناليسرىالفراتضفةعلىتقع:الرقهْ

لهاكاناذ.والبيزنطيينوالفرسالرومانعرفهاثما!برالإسكندربناهاقديمة

وكانت.القديمالعالمحدودأحدعلىمتقدمكجسرهاموتجارىليجىإستردور

ماأهمومنالرشيد.هارونللخليفةوبخاصةللعباسيينالمفضلةالأماكنمن

الرائعةوالخزفيةالزجاجبةالمصنوعاتكانتالإسلامىالعصرفىالرقةبهاشتهرت

لهاالرقةفزجاجياتوالامريكيهّالأوروبيةالمتاحفكبرفىمجموعاتمنهاوتوجد
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كما.براشنطنكاليرىفريدومتحفبنيويرركالمتروبولبتانمتحففىمتميزمكان

العريقة.المدينةهدهآئاربضممتحفاالأنبالمدينةأن

الفراتاجتاروقد-عريقتاريخذات-حلبشرقجنوبىتقعالزور:دير

التجارية.والقوافلوالجيوشالفانح!لنمنالكثيرمرقعهاعند

المراقعأفماحدىدائماكانتاذ،رالتدصريونوالررمانالفرسعليهار.ذابع

الحريرفطريقنهريا،وميناءًالتجاريةللقرافلمحطةكانتكما،المتقدمةالدفاعية

الأبيضوالبحروحمصتدمربا!ا.السرريةالأرضدخولهاعندفيهاتمركانت

المتحفإلىفقلتولرحاتتدمرلآلهةجداريةرسرمفيهاكتشفوقد.المتوسط

)تلمارىمملكةمرفعنحدجنوباالفراتمعالنزولتابعناوإذا.بدمثقالوطنى

ضجة7591عام)ايبلا(كما3391عاممارىاكتثافأحدثوقدحريرى(.

ومعابدهاالمملكةقصوربقاياعلىفيهاوعثروالباحثنالمؤرخينأوساطفىعالمية

والمافيةالسياسيةبالحياةدَملقمسماريةكتاباتعليهاالألراحفا3وعلى

والدبلوماسية.

متاحففىوأختاموألواحوحلىتماثيلمنالمكتشفةالأثربةالقطعوتوجد

ببارشى.واللوفرالزوروديروحبدمشق

)تلهرهامأثرىمرقعيوجد)الميادين(قربرالخابورالفراتملتقىوعند

فىاردهرتالتى)خانا(مملكةعاصمةالقديمة)ترتا(مدينةاكتشفتحيث(العشارة

أهميةذاتوكانت.مارىمملكةسقرطبعدالميلادقبلالثانىالألفمنتصف

وفى.القديمالعالممدنأسوارأضخمبهايحيطالذىالسوروشتبر.استراتيجية

الدينصلاحعمشيركو.الدينأسدبناهاالتى)الرجة(قلعةتربض)الميادين(بلدة

الأيوبى.

وقدالزور،ديرشرقىشمالالفراتعلىمتقابلانموفعان:ررلي!ةحليمة

إلىترجعأسواربهاولمحيط،رائعةآثاروبهاالتدمريةالحضارةارثمارمعاردهرتا

الثاملبلادالفارسىالغزووجهفىحصنانوكانت.البيزنطىالعصر

والفضيةالذهيةالخيوطذوالحريرى:البروكارالسولمةالصناعاتأهمومن
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بعيد.رمنمنذدمشقبهااشتهرترالتىالفريدةالرسرآوذووالمقصبة

ذاتوهىالفضيةبالخطوطالمزخرفةأويدوياالمصنوعةالنحاسيةالمصنرعات

المطبرعةالقطنيةالشعبيةالأقمثة.مختلفةولاستعمالاتعديدةوأشكالأحجام

الذهب.بخيوطالسيرمامطررات.الخثبيةاليدريةالقوالببواسطة

أغلبفىالصائغونيستمدوالتىبدوياالمشغولةوالذهبيةالفضيةالحلىقطع

القدبمة.السوريةالعصورفىسائدةكانتالتىالحلىمنأنماطهاالأحيان

علىالشعبيونالفنانونيرسمهاالتىالشعبيةوالسيرالملاحمأبطالصور

السجاد.الملونوالخثببالصدفالمشغرلالمورايمكقطع.الفماشأوالزجاج

التىالزجاجيةالم!جات.اليدويةالأنوالعلىالصوتمنالمصنرعالملرنالشعبى

.الشعبيونالزجاجرنيصنعها

الخشبىنولهوراءيعملتراهالذىوحلبوحماهدمث!قفىالحريرنساجأما

الافأربعةقبل)إيبلا(فىيعملكانالذىالنساجذلكنفسههوإنهتحسبهفتكاد

يردكإنماالطينفرنقبالةتراهالذىالشعبيةالمعاملفىالملونالزجاجونافخ.عام

ا3فثلاثةقبلولونرهالزجاجابتكرواالذىالسورىالساحلأصحابأجدادهإلى

الزجاجينفنوبخاصةالإسلامىالعربىالفنازدهارأيامإلىأيضأيردككما،عام

لواحدمعاصرشعبىفنانيرسمهاالتىواللوحة.عشرالرابعالقرنفىالسرريين

فحتهااَخرلفارسلوحةتوأمإلاهىماالعربيةوالملاحمالسيروفرسانأبطالمن

..مقالثالثالقرنفىروبرسأودورامنسورىعربىفنانالحجرعلى

تكونماغالبا:الجديدللمولردبالنسبة:السرريةوالتقاليدالعادات

الأنثى.للمولودهوالبمبهالذكرللمولودالسماوىاللونيخصضوقد.بيضاء

الحريرمنقفطاناالطفليلبسأنالختانفىالجاريةالتقاليدمن:الحتانثوب

منعاجبينهعلىزرقاءنقطةوتوضع،الأطلسىالحريرمنبرنسوفوقهالأبيض

الجوربقدميهفىويلبس،الحلىمنالكثيروطربوشهصدرهوعلىللحسد،

الأبيض.والحذاء

عشرالتاصعالقرنحتىآثارهابقيتالتىالفديمةالألبسهمن:الكئابئرب
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لتحفيظأنثئتدوروهى.الكتَّابأطفالثيابفىنرا.ماالعشرينالقرنومطلع

الحديثة.المدارسنشأةقبلوذلك،والحسابوالخطالكريمالقراَنقراءةالصبيان

يضعوقد،القطنمنأوالحريرمنقفطانأالمرحلةهدهفىيلبسالطفلكانوقد

وهى)قلبق(تسمىطاقيةأوبالكبار،تشبهاأحمرطربوشارأسهعلىالصبى

وكان.فرنسىمصطلحوهىلمتونبسمىحلىاءبنتعلقدمبهوفى،تركىمصطلح

وعروهبزرويغلقأعلا.منكطاءلهالشكلمربعكبسعنقهفىيضعالتلميذ

طعام!بهاصغيرةسلةبيد.يحملوكان،والأقلاموالدفترالمصحففيهويضع

الملرنة.الصوفيةالخيوطوبعضالخرربأنواعتزينوكانت،والحلوى

والقمبارالبيضاءالعمامةعنعبارةفكانت:الكتَّابضيخملابسأما

والجبة.والحزام

الريففىالمعروفالرئيسىالعروسئربتقاليدمن:العروسبنثوب!ر

بالألوانوالكمينوالكتفبنوالظهرالصدرعندومطررةسوداءوتكون)البدلة(

مطررةقطشيةأودامراوفوقهاوواسعةطريلةوتكونوالأخضروالبرتقالىالأحمر

بالقصب.

الحريرأوالمخملمنبدلةقديماكانالرئيسىفثربهاالمدينةفى:العروص!رأما

إلىالرجوع)ويمكنتركىأسلوبوهوالسيرما()شغلبالقصبمطررةالساتانأو

بزخارفالعثمانى(العصرفىالمطررنصر؟النسيجثرياللدكتورةالماجستيررسالة

ومنتفخةطريلذيلذاتبيضاء)التل(منفأصبحتتغيرتوقد،رائعةنباتية

منتاجيثبتهاالرأصعلىبيضاءطرحةمعمتعددةأثواباترتدىوكأنهاتبدوالشكل

البيضاء.الورودمنإكليلأوالماس

ثياببئمنأنفسهمالفتاهأهليكلفأنالزواجعندالشعبيةالعكاليدومن

بالغا.اهتمامابالثيابيهتمونحيثالعرومى

عددأ.وأقلبساطةفثهرالعريسثيابأما

مركزاإلاالمجتمعفىالفناةثوبيشغلألاالتقاليدمن:المتزوجةفيرالفتاة

صدرهاعلىأورأسهاعلىوردةبوضعإلاتتزينولاعاديأ،ثوبافتلبسثانويأ،
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.فتاةتزاللاأنهاعلىدلالةالجانبينأحدالىرأسهابعصبةتميلأو

وتزينوالمساحيقالحلىوتضعالأثوابأجملترتدى:المتزوجةالمرأة

شعرها.

عليها،المتعارفالخاصةوالألرانالثيابسنلكلأنالسوريةالتقاليدومن

أما.قاتمةألوانهاوتكرنالجسمشكلتخفىمحتشمةوالمسناتالمسنينثيابفتكرن

ذلك.وغبروالرردىوالأصفرالأحمرتكونوألوانهاجذابةفتكونالشاباتثياب

حسبفتكونالمرأةأما-للرجلسوداءعنقبربطةويكرن:الحدا؟ئوب

.الرمادىثمالأررقثمالأسرد،للمتوفىقرابتهادرجة

خاصةوتوجد،الفاردةبثوبيسمىماالسوريةالتقاليدمن:الفارده

الجميلالحافلالمهرجانذلكهروالفاردة.والأردنوفلسطينسورياجنربفى

.مجاورةقريةفىكانتاذاالزوجيةدارالىوجهارهاالعروسيحملالذى

عصرفىالسورياتالنساءعادةكانت:الملابسفىالقديمةالعادات

نصر،ثرياللدكتورةالأزياءتاريخكتابفىالأشوريةالدولة)راجعأشوربانيبال

طرحةأوالرأسغطاءمننوعأرؤوسهمعلىيضعنأن(طاحونزيناتالدكتورة

إلىيصلحتىالكتفينعلىوشبلالشعريس!ررأسبغطاءأعلىمنمثبتة

سواها.دونالغطاءهذاتحملأنفقطالحرةللسيدةويحق-والساقينالفخذين

رأسهاعلىويصب،جلدةخمسينتجلدحيثالمحاكمأمامالمخالفةالمرأةوتستدعى

القدر.مغلى

العاليةالفارسيةالقلانسالمنصورجعفرابوفرضالعباسيةالخلافةمطلعوفى

بذلكليخالفالعباسمنشعارسرداءشاشيةحولهايلفصارثم،للرأسكغطاء

لهم.شعاراالبياضاتخذواالذينأميةبنى

مكتوبنجصيحددكانبغدادفىالقضاهقاضىأننجدالرشيدعصروفى

حرفهم.حسببأعرافأيضاالعامةكانتكما،والقضاهالدينرجالثياب

ينادىبأنأمرالهجرىالسابعالقرنآخرفىقايتباىالسلطانعصروفى

عنطولهايقللاوأنالحرير،من)القصيرة(المقنزعةالعصبةتلبسلابأنالمنادى
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يرسلالسلطانوكان،السلطانبخاتمالجانبينمنمختومةتكرنوأنأذرعثلاثهّ

حرمهالدىالنوعهذاتلبسامرأةعلىأحدهمعثر)ذاحتىالأسواقالىنرابه

أثرمنوكان،الناسمنمرأىعلىعنقهافىالعصبةوعلقتأهينتالسلطان

منارلهن.منخرجنمااذاالطرالالعصائبالنساءلبستأنذلك

ولهاكبيرةعنايةبملابسهميعتنونوالسوريينالشرقيينأنفيهشكلاومما

فهمبالمنسوجاتاهنمامهمالىأيضأبرجعوهذا.الخاصهحباتهمفىبالغةأهمية

قدبمة.عصورمنذومستهلكوهاوتحارهاالأقمشةصانعرا

والتجارالأغنياءيتخفىأنقريبعهدإلىترجعالتىالسوريةالعاداتومن

منعاأوتعففاإماذلكويبدوفقراء،خلالهامنيبدرنبسيطةثيابوراءخاصة

للحسد.

الملابسشراءتأجيلعلىرالقرىالمدنفىالناسكثرعندالعادةجرتكما

السورية.التقاليدفىمتأصلةهذهتزالولاالعيد،إلى

وأالثوبعنالملابسشراءعندالبحثهرالقديمةالشعبيةالعاداتومن

فيه.خيطآخرحتىيلبسونهأنهمإلاغالياثمنهيكلفهوقدجدأ،المتينالقماش

بعضهافوقفيلبسونهاأثرابهمالنساءتضاعفأنالعادة.جرتالقرىوفى

منالوقايةأوالزاثدالدفءلطلبهذايكونوقد.أثوابئلاثةأواثنينأوثوب

وسطهاإلىلتعقدهأعلىإلىالخارجىثوبهاالمرأةترفعالحقلوفى.الشمسحرارة

ولذلك.العملأثناءتحملهماأوطفلهاإمافيهتضعكبيرجيبإلىهذافيتحول

أثناءساقيهايغطىآخرثوبالأولالثوبتحتيكونأنالحقلفىالمرأةتحرص

نأعلى،للجس!مالحقيقىالشكللإخفاءالثيابمنالإكثاريكونوقد.العمل

المرأةيرىالذىالشعبىالذوقحسبجماليةمفاهيممنتخلولاأيضأالثيابكثرة

الجسم.ممتلئةتكرنأنفى

المنطقةتلجأأنالريففىالإجتماعيةعاداتهممنأنهحمامىد.ويقول

بشئولوبعضهاعنالتمايزإلىالملابسفىوالمتشابهةالقرىالمتعددةالواحدة

الظاهرةهذهتكونوقد،المجاورةالقريةعنلبسهاطريقةأوالعصبةلونمثلبسيط
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القرية.وهرالصغيرالوطنمفهوملنافتصررعشائرىوحىمن

اكثرويعرفهابالثيابسَعلقوالتىالبلادفىالكثيرةالشعبيةالعقائدومن

الأررقالخرروأطواقالعقيقوأحجاروالبراقالأحجبةمنوالخياطرنالناس

الخ...المرضابعادأووالعافبةالصحةالتماسأوللحسدمنهاوغيرها

فىالمرأةأن،فمنها،كثيرةوالحلىبالثيابالمتعلقةالشعبيةالعقائدومن

تقابلعندماوفمهاكأنفهارجههامنجزءبطرحتهاتغالىأنعلىدرجتالريف

غريبْ.شخصأى

بالسحر-الوقرعخشيتإذاالثوبطرفالمرأةتعقدأنالشعبيةالعقائدومن

الأرواحفيهتتعلقأنمنأطرافهنشروتجنبالثوبلملمةالىفترمىالعقدةأما

.الشريرة

عنالإمتناعأيضاالشعبيةبالمعتقداتالثيابعلاقةعلىالدالةالأمثلةومن

معينة.أوقاتأوأيامفىالثيابغسلأوتفصيل

عه،ه
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سورياثىالأذياء

:الرجالأول.سس

خاصة"عباالجبليةالمرتفعاتكثرفىالسوريونيرتدى:الجبلي!أالعبا9ص

عندالتقليديةالعباءةعنتخلفوهى)بشت(أو)مشلح(أو)دفية(يسمونها

ولبنانسوريامنكلفىالمرتفعةالمناطقكثرفىنرتدىونكاد.ئةالباأعراب

-.والأردنوفلسطين

منأوالماعزشعرمنينسجخشنقماشمنالجبليةالعباءةهد.وتكون

دَركوكالبا،المرفقينالىقصيرةوكمامهاالركبةإلىطولهاويصل-الصوف

عراوى.أوأررارلهاوليسرالاحتفالاتوالأعيادالعامةالحياةفىمفتوحة

البنىأوكالأسوداللرنالغامقالجوخمنعادةالسراويلتكونئئو-ا!-

فلاحىملابسمنوهو-البياضالناصعالقطنمنبيضاءتكونو-البيجالى

أيضأ.والجبالالهضابوفلاحىالسوريةالسراحل

حيثومنواسعأأوضيقاأخرىإلىمنطقةمنالسروالشكلويختلف

الس!راويل.تطرروقد-والزخرفةالبساطة

،للمناسباتويصلحالسنةفصوللجميعتصلحالتىالملابسمنوالسروال

والبحار.والمدنىوللفلاحوالعملوالراحةوالفرحالدبكةلباسفهر

ولونه،بقماشهمعهيتلاءموالذىللسراويلالمتممةالملابسمنرية!!

منصفمنتصفهاوفىالأماممنمفتوحةنصفية،قطعةعنعبارةوالصدرية

كماملهاوليس.المبرومةالحريرخيوطمنبعضهابجانبالمتراصةالصغيرةالأررار

أقمشةوتختلف.أسفلإلىأعلىمنالأررارجانبىعلىالأمامْمنوتطرر

الملون9كأالثهمنأوالجوخمنتكونالشتاءففى-والصيفالشتاءب!الصدرية

بالقصب.مطررةونباتيةهندسيةبزخارفالمزخرف

بأقلامالمخالطاللامعالأطلس!الحريرمنالصدريةتكونالصيفوفى

مطررة.تكونوقدمتناسق!هبلرنينعمودية
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الأماممنمفتوحةنصفيةقطعةعنعبارة-الصدريةفرقيلبس:الميتان

فيكونانولونهقماشهما2.الزنارفرقأسفلمنطرفاهاويتصالب،طويلةبكمام

الكمينطرفىوعلى،الاماممنبالقصبويطررعامةالثيابولونلقماشمتممين

أررار.لهوليس.متنوعةهندسيةبزخارف

رتكونالدامرتشبهوهى.المقطوعشكلهاعلىيدلإسمهامن:اح!-/

طويلةكمامهاتكونوقد-أزرارلهاوليسكمامولهاالأماممنومفتوحةقصيرة

علىوتطرز،وحيوانيةرنباتيةهندسيةبزخارفالقصبمنبتطريزوتزينقصيرةأو

والشعبية،الرسميةالاحتفالاتفىالسراويلفوقعادةوتلبس،والظهرالصدر

بلاطاتفىوالمراسمالحاشيةرجالقديمايرتديهوكان.السيفلاعبوْيرتديهاكما

.والشامبمصوالعربيةالبلادإلىإنتقلتتركياطريقوعن.العثمانيين

،الأماممنالمفتوحةالثيابمعيرتديماوغالبا.الحزاموتعنى:!!ءألزلا

للبيئةتبعأفيختلفالقماشأما.المستطيلأرالمربعمنهكثيرةأشكالوللزنار

الطبمعية.

كأ!
النوعهذاوبتوارثالبرد،شديدةالعاليةالجبالأهلزنار:

.والأفراحالمناسباتفىويلبسونهالسوريون

طولهايزيدالشكلمستطيلةعموما،الساحليةالجبالأهلرنار:ص*ف

وتلف.الأسودالحريرمنوهىتقريبأ.سم02وعرضهاوالنصفالمترينعلى

.مراتعدةالجسمحول

فوقويستعمل،السروالفوقوششعملللعمل:حزام

معدنى.ب!بزيمويثبتالقنباز

أ!يةإلى!حتالبرنالرجالأنثلا:لواالسهوح!لالرأبرحح

ويستخدمون.الحرللفحاتوأيضا-الشتاءفىوالثلوجوالآمطارالب!منرأص

قماشقطعةحولهايلفونثم،اللونبنيةبيضوىنصفبشكلمخروطيةلبدة

منطاقيةاللبدةمنبدلاتستخدمأو.الخدينأحدعلىالطرفويتدلىمستطيلة

.المشغولالقطن
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قماشقطعةعنعبارة-بالعراقالكوفهالىنسبة:الكرفيةأوصلحطاطة

الطاقيةفوقالرأسعلىالقاعدةوتوضعمثلثشكلعلىتطوىثمالشكلمربعة

لتثبيتالعقاليرتدىوأحيانأ.الجنقعلىتلفأوالظهر،علىالطرفانويسدل

)الغترة(.الخليجدولفىهذهالحطةعلىويطلق.الحطة

الخليج.لدولبالنسبةالرأسأغطيةفىشرحهتم:صلعقال

:نوعانالعمامةمن:كالعمامه

صغيرةطاقيةفوقبيضاءطرحةأوحطةمنيتكونإستعمالااثحرالنوع

حوليلفأوبيضاءشرابةأعلاهفىوتكرنقصيربطربرشيثبتهاثمعادية

ناتص.مخروطىالعمامةشكليكونبحيثبيضاءضيقةشاشيةالطربوش

طويلطربوشمنويتكرنمنتظمأسطوانىبشكليكون:الثانيالنوعاما

الخلفمنغالبأويعقدتقريبأ.الطربوشيغطىبحيثالبيضاءالشاشيةحولهتلف

(.العقلالشيوخ

شرابةمعبيضاءشاشيةحولهعادىطربوشمنفتتكونالشيوخعمامةأما

عنتختلفلابحيثمماثلةشاشيةحولهاتلفبيضاءطاقيةمنتتكونْأوسوداء.

المسلمين!الشيوخبقيةعمامة

الميلادقبلالثانىالقرنأواخرفىبأنهالآثارتشير:الجوارب:الفدآصكبسة

طويلةلفائفهىخاصةجواربيلبسونكانواالشماليةسرريافىالأشوريينبأن

قوماكانواالأشورينأنإلىهذاويرجع.اسم.عرضهايتجاوزلاالقماشمن

كانوالذلكرالصخورالأشواكبينالجبالفىالحربإلىويضطرونمحاربين

العاليةالجبالسكانكلشأنذلكفىشأنهمالكثيفةاللفائفهذهمثلإلىيلجأون

المتوسط.البحرمنحلقةفىوالرعاةالمزارعينمن

بسنارةليحاالحشنالصوفمنسميكةجواربالجبليرنفيلبساليومأما

تتراوحملونةهندسيةبرسومتكونوأحيانا-المسشاتفاؤهمبهذادتقومخشبية

الجواربفىأيضاهذاونرى.بيضاءأرضيةفوقوالبرتقالىوالأررقالأحمربين

المزخرفة.التركية
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فكانالأوليةوالموادوالشكلوالمكانللزمانتبعأالحذإءإسماختلف:صالحدا.

والشاروخكالخف:واللاتينيةوالفارسيةوالتركيةالعربيةفمنها:أسماءعدةله

والسرموجة.واليمنيةوالقندرةوالبابرجوالمركوبوالمداس

طبيعةمعكعمشىحتىوالاتساعبالطولك!ميزآ:الشاباديةفىالرجالصارداء

منيُرىحتىالقاتمةالألوانأوعامةالأسود:ألوانهاأما.وحركتهالبدوىعمل

بعيِد.

الدامر،الثوب،السروال،الفروة،العربيةالعباءة:ثهىالملابسصأما

امملات.وبعضالقدمينألبسةثمالحطةإلىبالإضافة

وبرمنغالباوتصنعالثيابفوقالسورينكثرويلبسها:العربيةاكعباءة

الناعمةالسوداءالعباءةأما.اليوميةحياتهوفىالعادىللرجلبلرنهاوتبقى.الجمل

منوحلبدمشقوتعتبر-والآغنياءبالأمراءخاصةفهىالذهبيةالمطرراتذات

لصناعتها.المراكزِأولى

عنعبارة-الشابالبدوىويرتديهاالجلبابمنالكلمةأصل:ءالجلابية

للذراعينوفتحتينللرقبةفتحةولهاالشكلمستطيلةمنْالقماشواحدةقطعة

ويطررعاليةوياقتهالتزررالصدرعندومفتوحةمقلمةالأحيانبعضفىوتكون

وتنتشر.طويل)دامر(فوقهاويلبسالحريرمنبخيوطوكمامهاوعنقهاصدرها

والشرقية-والشماليةالوسطىسوريافىالداخليةللمدنالأرياففىالملابىهذه

رالخابور.الفراتوادىإلى،وحلبوحماهحمصحتىدمِشق

!ء

جرابمننوعارتداءإلىالقارصالشتاءفىالبدوىيلجأ:القدآألبسة!

.قدمب-.طويلةساقأ-:منفصلتينقطعتينمنيتكونصوفى

أماالركبةإلىالكاحلمنتصلالشكلأسطوانيةقطعةعنفعبارةالساقأما

.القدمفيكسوالثانر،الجزء

وأ،الركبةتحتإلىيصلمرتفععنقذاتالأحذيةمننوعالبدوىويرتدى

طويلة.بأشرطةيثبتمنخفضحذاء

حركةأثروعلىعشرالثامنالقرنأواخر:منذالمدنفىللرجال-الأزياء+ص
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طلبعلىوالاقبالالحارجالىالهجراتواردياد،القرميةالأفكاروانتشارالتوعية

وتقاليدهم.حياتهمفىالنظريعيدونالسوريرنبدأ-العلم

بكلالأجنبيةالحياةمظاهريتبنىأنيريدقسم:كسمنالىوانقسموا

الحياةبمظاهرالتمسكبريدمحافظابقىوأخروالفكريةوالاجتماعيةالماديةنواحيها

الاصيلة.وثقافتهالعربية

بالأصالةالاحتفاظمعبالمدنيةاللحاقتريدمعتدلةفئةقامتالفئتينوبين

هذهوبدأتالمتوسطةوالالبقاتالتجاروكبارالعلماءبينهمومنشئكلفىالعربية

يتماشىبحيثالتعديلبعضمعولكنالجرخمنأوروبيازيالنفسهادَخذالفئة

والمهرجاناتالمناسباتعلىالقديمةالعربيةالملابساقتصرتوقد.البلادتقاليدمع

وانشارأ:أهميةالألبسةكثرومن.والختانوالزواجالفولكلوريةالشعبية

الطرتويردف،باتساعوينسدلالأقدامإلىيصلطويلثرب:الفنبار

وش!عوضيقةطويلةا!مام.ظاهربزرارالعنقعندويغلقالأيسرعلىالأيمن

الحرير،أوالجوخمنيكونأنإماوالقنبارالوضرء.عندرفعهاليمكنالرسغعند

العامةوشعميهالصيففصلفىالحريروششخدم.ألرانبعدةبخطوطالمقلممنها

الخيوطذىالحريرمنيكرنأوأبيضحريريأبكونوقد)شاية(أو)صاية(

السوريينأنشكولا،ملتفةنباتيةبرسومالقماشعلىالمطررةالصفراءالحريرية

ونوعمناخهمطبيعةمعويتناسبوطريلفضفاضلأنهالثربهذايفضلون

مسلمونالطوائفجميعالقنبارريرتدى.الإجتماعيةتقاليدهمومعأعمالهم

ويهود.،والباديةوالسهرلالجبالفىالأريافورجالومسيحيون

المدينةورنار،للمنطقةالمميزةالملابسمنالجبالسكانعندالثالة:الزنار

وأالعريضالجلدمننطاقايكونوقد،الصيففىالمقلمالحريرمنكالبايكون

مختلفة.وأحجامبأشكالويكرن،أبريمولهالضيق

وليس،الساقينإلىقصيرةأوالأقدامإلىطريللباسعنعبارة:الجبة

تبطنوقد،السنةفصرلمعتتناسبوألوانها.ا!مامعريضةوتكرنياقةللجبة

الجبةطرفىعلىيوضعوقدالبارد،الفصلفىالفراءأوبالجوخالأكنياءجبة
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الفراء.والعنق

وتبطنالغالبفيمفلمةطريلةجبةمننوعأالغنىالرجليلبس:المدربية

وتدربالقطنمنخفيفةطبقةوالبطنةالأصلىالقماضلنويوضعالداخلمن

)دامر(.فوقهايلبسثمشالةأوبزنارتحزموقد،مائلةأومستفيمةبخطوطكلها

والصلرية.السروالمعهاويلبس

للجبة.تطرر:المعطف

والمعطف.،الصدرية،البنطال:قطعثلات:المحكمجى

القميصتحتهامنيبررالجوخمنصدريةمعالسراويلأو:الجلباب

طويلة.بكمام

يدوياالمنسوجالملونالحريرأوالقطنمنوتصنعالطاقية:الرأمىأفطية

مختلفة.هندسيةبأشكال

مننوعوهىالبادة(أرلبدةرؤوسهمعلىالشعبيونيضع:اللبدة

.المضغوطالصرفمنأسردأوأبيضطربوش

.السوريونارتداهاالتىالرأسأغطيةمن:الطوبوش

العسكريةللخوذةتقليدسوىليستوالكنعانيينالسورِيينعمامة:العمامة

مشتركةوكانت..مقالأخيرةالقرونفىالنهرينبينماملوكيلبسهاكانالتى

والنساء.الرجالبين

المسيحى.الدينلرجالبالنسبةالرأسأغطية:القلنسرة

الشكل.مخروطىرأسغطاء:الطرطرر

شرحهما.سبق:والعقال:الحطاطة

:والجبالالسهولفىالمرأةترتدىصوريا:فىالنساءأزياء

وأالجوخمنرئيسيأثوباالعامةحياتهافىالجبلبةالمرأةتلبس:البدلة

وسفلى،ضيقةوتكونالعليا:قطعتينمنويتكونبالبدلةيسمىالأسودالمخمل

منوتزخرفالسيرعندالحركةتعرقلاحتىوواسعةعريضةوتكونالتنورةتسمى
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-الصدرعلىالتطريزأوالكسراتترددرقد-بالتطريزأوبكسرات)ماأسفل

بالبروكار.الجوخواستبدل-الصوفالشالمنرنارأوسطهاحولالمرأةوتضع

تزررالأماممنمفتوحةنصفيةسترةالحريرىثربهافوقالمرأةوترتدى

ثوبهاالجبليةالمرأةوتغطى.الحقيقىشكلهالمرأةجسمفتعطىمحبكةوتكون

وأقداميةأوفوقيةأومريولأو)مملركتسمىنصفيةبواقبةالأماممنالرئيسى

نظافهَتحفظحتى-وحماهرحمصوالسويداءواللاذقيةدمشقفيرخاصة(دراية

نأعلىالخلفمنتعقدانالقماشنفسمنبشريطينالخصرعلىوتثبتالملابس

والنمساسويسرانساءتفعلكما-الرئيسىالثوبلونمعمنسجمالونهايكون

وألمانيا.

إضافيامعطفابدلتهافوقارتدتبيتهاخارجالمرأةخرجتإذا:الدراعهْ

الدراعةوتطرر.أسفلمنجانبيتانفتحتانولهالأماممنطولهعلىمفتوحا

والظهروالكمينالكتفينوعلىالأماممنهندسبةأونباتيةوموضوعاتبزخارف

بالظهور.الرئيسسيةللبدلةليسمح

حلبسهولبعضفىكما،الجوخقماشمنيكرنأنإماالدراعةوقماش

الملونةالهندس!يةبالزخارفوالمطرربالأررقالمصبوغالبلدىالخاممنأو،وحوران

منأو،القلمونفىكما،بالقصبالمطررالمخملمنأو،سمعانجبلفىكما

يختلفوقد.ولونهاالبدلةقماشمنالدراعةتكونوقد.المطرزالأسودالحرير

،القفطان،الزبون:مثلمتعددةأسماءالدراعةوتتخذ:والقماشباللونعنها

ومائلة.ظاهرةبخيرطالقماشوجهويدربيبطنحيثوالمدربية

الرئيسىثوبهافوقأيضاالسهولفىكماالجبلفىالمرأةترتدى:القطشية

القطشيةتسمىالقطعة.هذهالدوامعلىمفتوحةنصفيةقطعة(ذكره)السابقالطويل

ونظرا.الدبكةلراقمسالقصيرةالقطشيةعنوجممامهابطولهاتختلفوهى

منالقطعةهذهولجمال.كنيةومطرراتبزخارفتكون،الثيابفرقلارتدائها

ويرى.المثبابوكثرالعروسانسيمارلاواعتزاربفخرالجنسانيلبسهـاالثياب

القطعةنذهوتخصصالعروسوكذا.مناسبةلأجمللباسأجملفمِهاالرجل
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.الزفافبومسيماولابهالتتزينالثمينة

الطولمتوسطة،ذهبيةرخارفبدونبسيطةفنكونالعملقطشيةأما

بشكلأسودلونذاتوهى،الخلفمنالهندسبةالأشكالبعضعلىوتقتصر

.والكمالوالسترللدفءالنرعهذايكونعامةوبصورة.عام

:السهولثىالنسلأبهالملاب!

وباديةالشرقيةالسلسلةجبالبينالواقعةالداخليةالسهرلفىالمرأةترتدى

وبعضوحلبوحماةحمصسهولإلىدمشقشرقىوالجولانكحورانالشام

قطعةمنيتكون،المنطقةتاريخفىقديمامستقيماثوبا.والفراتالباديةمناطق

جزءكليغطىبحيثمتساوييننصفينتفصيلهاعندتثنىالشكلمستطيلةقماش

فيهالتخاطجانبيتانفتحتانرتتركالجانبيةالأطرافكماتخاطتمامأ،الآخرالنصف

مناخحسبوذلكالأماممن7الشكلعلىالصدرفتحةوتكون،الأكمام

والأزهارالهندسيةالزخارفمنبشريطالصدرفتحةوتطرر.منطقةكلوتقاليد

وحوافىوالكمينوالكتفينالظهرمنكلعلىالمطرراتهذهوتستخدمالملونة

وأالأسفلإلىررأسهالأعلىإلىقاعدتهبمثلثغالباالظهرويطرر،السفلىالثوب

.مدرجهرمشكلعلىمسننينالمثلثهذاضلعايكونوتد،العكس

أسودبالقباءالمسمىالثوبهذايكونوحلبوَحماهحمصسهولوفى

المطرراتفىالمبالغةمعالحريرمنأوالأزرقباللونالقطننسيجومنأيضااللرن

والبرتقالىوالأصفرالأحمرفهىالساثدةالمطرراتألوانأما.الملرنةالهندسية

ذلك.وغيروالبنفسجىوالأخضر

وأاللامعوالأطلسالحريرمنوالجولانحورانفىالثوبهذاويكون

قاتمااللونأررقيكرنوقد،المطرراتفىاختصارمعأسردبلونالمخملأوالجوخ

.القماشنوعنفسمنبيضاءأساورمع

الدارمنخروجهالدىالمراةعندالعيدأوالفرحثوبهى:والدواعهْ

المختلفة.بالألوانمزركشةوتكونأيضاالقطشيةإلىبالإضافةرفافهايومرتلبسها

منومنهاالعريضومنهاالرفيعمنهاومتنرعةجداكثيرةوهى:الأحزمهْ
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الكويمة.بالأحجارالمطعمأوالمطررومنهاالقماش

العراملإلىبالإضافةالرأسغطاءيتأثر:والجبالالسهولفىالرأصىأكطية

ومنها:والتقاليدبالعاداتوالحرارةالبرودةمنالطبيعية

عندالسفلىطرفهافىويعلقالرأسعلىمباشرةوتوضعمستديرة:الطاقية

بعضها.جانبالىالدهبيةالعثمانيةبالعملاتتحلىالجبهة

بالخيوطتزخرفالحريرمنأوالقطنمنالشكلمربعةتجطعة:العصبة

وتلفمستطيلبشكلتطوىأومثلثبشكلتطوىأنيمكنالفضيةأوالذهبية

ثم،الجبينعلىالمرصوصةالذهبيةالعملاتوتظهركثرأودورينالرأسحول

الأماممنعريضسةالأحيانأغلبفىالعصبةوتكون.الخلفمنأطرافهاتعقد

فتظهرالعصبةتبطنوأحيانا.والذهبىالفضىالمصاغمجموعاتلتستوعب

ضخمة.

فوقتسبلالشكلمستطيلةقطعةمنالمكونالرقيقالغطاهوهى:الطرحهْ

منبقطعالطرحالنساءوتزخرفأسودأوأبيضفيكونلرنهاأمافتغطيها،العصبة

الأوية.بشغلىأوهندسيةبأشكالالملونالخرر

الرأسعلىيطرحمترانطولهالشكلمستطيلأسودحريرىمنديل:الشنبر

أطرافهتنزلثمالخلفإلىيردثموالصدروالعنقالرأسشعريلفحيثمباشرة

العصبة.بواسطةويثبتالمرأةثوبتحت

حرمنوالعينينالرأسلتخفىالأماممنعريضةكثيفةتكون:العصبة

،ظاهرةبصورةحلىبوضعتسمححتىعريضةوتكونالشديد،والضوءالشمس

بخيوطومقصبةمبرومةكالعقالأحياناوتكون،مباشرةالشنبرفوقالعصبةوتوضع

وأوالأبيضبالأسردمزخرفةأوسرداء،حريريةتكونوأحياناوالفضةالذهبمن

والأسود.القاتمالأحمر

تزالولاالفضيةالحلىعموماالسوريةا!بالفىتسود:الفثنيةالحلى

هبية.الأالحلىإنتشاررغماليومإلىآثارها
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ا+تبة:يالفطعالسردلأالمرأةتش-و

طاقيةعنعبارة)العرجة(إسمهاحليةرأسهاعلىالمرأةنضع:.العرجهْ

هذهمنويتدلىسم:ه4منبعرضمتصالبتينعريضتينسلسلتينذاتفضية

مؤخرةوفىاللررةبشكللابستهاجينعلى"شأرجحالفضةمنشراباتالطاقية

الأوية.بشغلالمختلفةبالألوانوالمطررالمزركشالقماشمنشربطانبوجدالطاقية

القماشمنقالعةالظهرمحلىالخلفمنوتنسدلالفضيةالنقودمختلففيهوتعلق

الفضبة.العثمانيةالنقردمنمجمرعةبهاتعلق

يتدلىأو-جبدهافىالمرأةتضعهالفضةمنطوقعنعبارة:القلادة

صدرها.على

الأسطوانيةالعمامةفوقيوضعماومنهاالسوريةالحلىأجملمن:الشكَل

أهلةمنهاكلولمحملبعضفرقبعضهامتوازيةفضيةسلاسلثلاثمنوتتكون

قطعةمنهافصكلمنوينبثقأسفلإلىفتحتهاتكونفصرصثلائةذواتصغيرة

إلىفتحتهتكونكبيراهلالاونحدكما،اهتزاراتالحركةأثناءتبدىفضيةنقدية

الصدر.علىيرضعماأيضاومنهاأعلى

:ا!لخال

الفضةمنقرصسطحهيعلوأحمرطربوشاالمرأةترَتدى:المسندبرالقرص

ردقيقةرفيعةالفضةمنأسلاكمنصنعتوموضوعاترخارففيه،الذهبأو

الطربرش.أعلىفىوتتدلىالنقديةالقطعالقرصحرلتتورعبعضهاعلىوملتفة

تنؤلسلسلةعنعبارةقلادةالوريةالقرىكثرفىالنساءتضع:الحجاب

مثلثالفضةمنصغيرأوكبيرحجابوفيها،مائلةبصورةالإبطإلىالعشًمن

باررة.برسوممزخرفمستطيلأوالشكل

سوريافىالذهبيةالحلىاستعمالكثر:والسهولالجبالفىالدهبيةالحلى

المعدنهذاوأخذ،والسهولالجبالأهلعندالعشرينالقرنمنالأولالربعمنذ

انسحبأنبعدسورياقرىكلأستعمالهعئمحتىويتوسعفشيئاشيئايغزوالثمين

جبليةقرىبعضفىإستدمالهوانحصر-الشعبىالمسمتوىعلىالفضىالمصاغ
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الذهب.شراءبمقدورها!دلاوالتىالقليلةالمتوسطةالطبقاتأو،منعزلة

الده!ة:الحلىوأهم!

بصررةالذهبيةالنقردقطععليهارصتطويلشريطوهى:الصثية

المرأةتعلقها)غوارى(العثمانيةأوالانحليريةالنقودمنمجموعةولمحمل،متلاصقة

جبلوفى.على،؟لجبينالنقردقطعتتدلىبحيثالأسفلمنطاقيتهاطرففى

حولتكونالأولى":الطربوشفوقمتوازيتنصفيتبنالعروستضعالعرب

هذاويغطىالفتاةجبينعلىتتدلىبحيثبأسفلهئئبتوالثانيةالاعلىمنالقرص

العنق.بأسفلتوضعأوالصدرعلىالصفيةتعلقوقد.البيضاءبالطرحةالمصاغ

الحالهوكما،الثمينالمعدنبهيقلدالرخيصالمعدنمنالصفيةتكونوقد

والأعياد.المناسباتوفىالعامةحياتهافىالمرأةوتضعها-القرىبعضنساءعند

انجليزيةعملةأربعينمنالواحدة)الصفية(دَكرنحلببمحافظةأماكنبعضوفى

علىمنهاواحدةترضعثابتةمتوازيةصفرفأربعةعلىتجعلكثرأوعثمانيةأو

الأيسر.صدغهاعلىوأخرىالأيمنالعروسصاع

يدلىذهبيةسلسلةمنتتكرنعنقهافىالمرأةتضعهطوقهى:القلادة

المخمساتتستبدلوقدفرديا،عددهايكودنماغالباذهبيةمخمساتعدةمنها

ررقاءأرحمراءأشرطةبالقلادةتعلقوقد.مخمسةأوسطهايكونأنعلىبالنقود

حدعلىوالباديةالريفالقلادةوضعفىويشترك،العروسعنالحاسدةالعينلمنع

السوربة.المحافظاتكافةفىسراء

الظاهرىوجههاعلىتحفر،رقيقةالشكلمثلثةذهبيةقطعةرهى:الشرن

هذهوتوضع.كثيرةذهبيةعملاتتحملسلاصلعدةمنهاوتنطلقباررةرخارف

القلمونفىكماتماماالمرأةأذنىتغطىبحيثجانبهاعلىالعمامةعلىالقطعة

السورية.والمحافظات

منوقطعمختلفةرخارفوتحملالأذنينتزيندائريةأسلاكوهى:الحلق

.الصغيرةالعملات

الوسطىسوريافىالذهبيةالرئيسيةالمصاغاتمنتعضبو:الدهبىالئعكَل
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النسائيةالعمامةمقدمةبهوتزين،وحلبوحماهحمصكأريافوالشمالية

العنقبهايزينأو،العصبةكاملتلفطريلةذهبيةسلسلةمنويتألف.وجوانبها

فردى،ب!شكلتتجمع،الذهبيةالعملاتمنكئيرةمجموعاتبهاوتعلقوالصدر،

منتصفوفىالفيرورأوالياقرتمنكريمحجربعضهاإلىيضمهاثلاثىأو

معينهيئةعلىرباعىبشكلدائمأيكونضخمآخركريمحجريوجدالسلسلة

كستناثى.أسودمستن

التجميل:أدوات

هامةمكانةعندهمولهفيهوتبالغبالرشموجههاالمرأةترين:الرضم

)دق(.تسمىالأنفرأسفىالزرقاءفالنقطة:ومواضيعمواضععدةلهريكون

المستقيموالخط)حجاب(يسمىالحاجبينبينالخارجمنالأضلاعالمسقوالمثلث

والعينينالفمطرفيعلىالرسوموأنكما)رثمة(هوالسفلىالشفةينصفالذى

العينالإستشفاء،،للزينةيكونماالرشمومن...والظهروالرسغينوالذقن

ذلك.وغيرالحاسدة

أيضاالاسمبهذاالقدماءالمصريينعندالقدممنذعرفت:الحنا.

والغناء.والرقصوالزواجالمناسباتفىاليومالجبليةالمرأةوتستخدمها

الثتديم.المصرىالعصرمنذعرف.والكحلبالكحلالمرأةسَزين:الكحل

العينين.جماليضاعف

ورقنوعمنمستديرةصغيرةقطعالعروسزينةإلىتضاف:البراق

لأنهكذلكوسمىالفضةأوالذهببلونويكونبالبرأقالمسماةوهى)السلفان(

وجههاعلىويوضع.جاذبيةالعروستزيدمتلألئةوانعكاساتبريقايعطى

وجبينها.

إطالةمعللجمالرمزأَوالنساءالفتياتشعرإطالة:الشعرتصفيف

منبقطعجدائلهنأطراتيربطنكنوقديما،الصوفمنجدائلب!ضافةالضفائر

الفضية.النقود

جلديةقطعوهى:الأحجبة:خاصةأشياءتحملالسوريةالمرأةوكانت
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بعضأوالكريمالقرآنمنأياتعليهاكتبتأوراقاتحرىالشكلثلاثيةأورباعية

تحملكما.الذهبأوالفضةمنآخرمعدنىبغلافالأوراقهذهرتغلف.الأدعية

الشب.وقطعالأررقالخررمنأطواقا

الأراضىتتحملحتىمتينةقديمةألبسةالجبالفىالمرأةترتدى:القدم"ألبسة

الدار.داخلالمرأةفتغزلهاالجواربأما.الوعرة

الثام:باد!ةفىالنساءألماء

فىتشبهخاصةعباءةثيابهافوقالباديةعروسترتدى:النساليةالعباءة

تضعهاجميلةمقصبةوحوافأطرافذاتأنهاالا،الراسعةالرجلعباءةتفصيلها

الحريرمنعادةالعباءةوتكون.الزوجيةمنزلإلىإنتقالهاعندشعرهامفرقعلى

،الفراتوادىوفىالعلياالجزيرةفىمتشراكانماأجملهاأنإلاالأسودالأطلس

علىالمطرراتبعضمعالسماوىأوالخمرىبالمخملالحريرعنيستعاضحيث

مسبلةرأسهامنتصففىعباءتهاالمرأةتجعلالعامةالحياةوفى.والصدرالرأس

دونالمرأةثيابتسترأنهاالعباءةمميزاتومن.وجههابهاتغطىولاالقدمينحتى

معينا.!شكلاًللجسمتعطىأن

خرجتمافاذا،الكبيرةوالمناسبةوالعيدالإحتفالثوبوهو:الزبرن

تحتإلىيصلالأماممنمفتوحاثانياثوباالاصلىئوبهانرقارتدتالبدوية

إلىالبدويةترفعهوقد،الأماممنشريطبواسطةيعقدأومفترحاويبقى.الركبة

العروسترتدىوالجزيرةالفراتوادىوفى.حوائجهاأوظهافيهالتضعأعلى

مزخرفاأومقلماأوالذهببخيوطويطررالأسودالحريرمنويكون)الزبون(

هذا)الزبون(بطرفىالعروسأ!الفتاةترفعوقد،الألرانمختلفةنباتيةبزخارف

يطرزوقد.ظهرهاوراءببعضوتعقدهماالكتفينإلىتردهماثماعلىإلى

والنساءالعروسعلىلبهويقتصرتماما)كالدامر(الأعلىنصفةفى)الزبون(

.الغنيات

عندقحةلهمغلقاوطويلاواسعا)ثوبا(الباديةفىالمرأةقرئدى:الئوب

الثوبماحدإلىفيشبهمنهالمستحدثأما،رخارفأومطرراتعليهويكونالعنق
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بخيوءومقلمملرن،الصوتمنرفيعبحزامالمرأةوسطويضم)جلابية(المسمى

أحدعلىأوالأماممنمدلاهالكئيرةشراريبهوتتركطرفا.ويعفدمتوازيةأفقية

فلهالعروسثوبأما.الأماممنيعقدعريضبحزامالوسطيضمأو،الجانبين

وأكصانوأوراقبأرهارمزخرفاوالفتاةالعروسثوب!يكرن.الفضةمنحزام

بسيطا.المسنةالمرأةثوب!كونحينفى.رالألوانالأشكالمختلفة

وتربطالاتساخمنالثيابلمحفظمستطيلةاضافيةقطعةعنعبارة:الذرابة

آخرلونأوأبيضإما"الدزابة،ولون.القماشنفسمنبشريطينالخلفمن

يراعىلالذلكالبدوياتعندبحتةعمليةلغابةيتخذبلتزينيةقيمةلهوليس

والسريداء.دمشقمحافظىفىكماالأصلىالثوبلونمعالانسجامبلونه

الفخذين،إلىطولهيصلالقصير،المعطفتشبهملبسيةقطعة:الدامر

فىوالدامرظاهرةأزرارللدامروليسمطررةفتحةذاتوواسعةطويلهكمامه

وغنياقصيراعندهمويكونوالسهرلالجبالأهلملابسمنكانوانالاصل

منالنوعلهذاالناسمحبةلثدةبفخاريلبسونهالباديةأهلأنالا،بزخارفه

.السراءعلىيلبسونهوالنساءوالرجال.المريحةالجميلةالملابس

هذهمنالباديةأوالسهولأوالجبالفىسواهعرومىأىملابستخلوولا

رفى.المتهدلةالزبون"وفوق،الطويلالرئيسىثوبهافوقوتلبسها،الثمينةالقطعة

الذهبمنبخيوطجهاتهكلمنويطرر،الكبرىوالاحتفالاتالعامةالحياة

حيوانى.أونباتىأوهندسىمنهامتوارثةتقليديةبموضوعات

لاالعصور،أقدممنذيتغيرلمالبدويةالمرأةعندبسيطة:الرأصأفطية

أسوديكونوقدأغطاء(،يسمىالقطنمنأبيضالشكلمستطيلمنديلايتجاور

والعنقالرأسبهيلفحيثمزخرفايكونرقد)شنبر(،وش!مىالحريرمن

والأنف،كالذقنالوجهمنجزءيغطىوقد،الخلفالىالباقىوشبلوالصدر

الخلفمنوتعقدمبرومةعصبةبواسطةالرأسعلىالشنبرأوالفطاءويثبت

مربعةبحطاطةالرفيعةالعصبةعنتستعيضفقدالعررسأما)هبرية(،وتسس

وأالذهبمنبخيوطموشاهوتكون،والجبالالسهولفىالحالهركماالشكل
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وتوضعالأماممنجبهتةتكونبحيثعريض)زنار"شكلعلىوتطوىالفضة

والوقار،الطولتلبسهمنعلىيضفىممامرتفعمخروطىبشكلالرأسعلى

.الجمالإلىبالإضافة

عزفنوقد،الفضةمنالبدرنساءعندالم!عكان:البدوياتعندالحلى

الذهبية.الحلىوأستخدمنمنهنالغنياتوخاصةالفضة)ستخدامعن

اللىه!ة:الحلى6مر2ومن

وترصعمثلثبشكلالذهبمنتاجارأسهافوقالعروستضع:الناج

الكربمة.الأحجارفيه

إلىفتحتهوتكرن،الرأسمقدمةفىتئبتدائرةنصفعنعبارة:الهلال

علىتنحدردلاياتعدةمنهتخرجكماكثيرةأحجارطرلهعلىوتتورعأسفل

الجبين.

البدويةالعشائرأمراءنساءتستعملهماالذهبىالمصاغمنروجان:اللطاطيم

بالعمامةويثبتانالعروسوجهطرفىعلىويوضعان،والجزيرةالفرات!ادىفى

علىويرصعالتاجيشبهالأعلىطرفه،منحرفشبهبشكلمنهماالواحدويكون

طوليةذهبيةسلاسلعدةالتاجمنوتتدلىوالزمرد،والباقوتباللؤلؤطوله

ويبلغ،سلسلةكلنهايةفىويعلقالأمامإلىالخلفمنبالتدريجأطرالهاتتناقص

إنجليزية.أوعثمانيةذهبيةعملةعشرإحدىعددها

الاسمهذايدلوربماتركيةمفردهاالبدويلفظهاكماالتراشىأو:التراكى

نساءعندالأذنأقراطعنعبارةوهى.القديمومنثمأهاالقطعةهذهأصلعلى

حمله،عنالأذنتعجزبماوورنهاورخرفتهاطولهافىيبالغوقد،السوريةالبادية

عثائرلدىكانماوأجملها.الرأسعصبةبواسطةالوجهطرفىعلىتثبتلذا

مكونةالغنية"التراشى"وتكون.الفراتنهرعلىالزورديرتربالضاربةالبقارة

قاعدتهمنتنطلقذهبىمثلثيوجدمثلاأعلىفمنمتراكبةعديدةمصاغاتمن

بمركزيهمادائرتينبأسفلهيحملمزخرفبمستطيلتنتهىذهبيةسلاسلخمس

تعلقدلاياتبخمستنتهيانالأسفلفىجميلتاندائرتانذلكيلىكريمانحجران
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تئقب)ذأيضأ،الأنففى"التراشى،تعلقوقد.ا!ليزيةعملةمنهاواحدةبكل

خفيفةالأنف"تراشى،وتكوناحداها،بهاوتعلقأسفلمنأنفهاالبدويةالمرأة

المقابلالطرفوفىهباللىمنصغيرةدلاياتعليهتعلقذهبىسلكذات

ومتوارثة.فدبمةرخرفيةموضوعات

وسطهاوفىالعملاتعليهاعلقتكاملةأطواقاالبدونساءكثرتضعكما

أجهادية(.تسمىوملتفةحلزونيةبخيوطالشمسأشعةبشبهاطارذاتمخمسة

علىأسلاكهاونصاغالشكلمستطيلةذهبيةأسررةمحن:.عبارةالمرسلة

الفتاةتضع.الذهبمنصغيرةنقديةقطعابينهافيمالمحصرصغيرةدوانرأشكال

ريتدلىرأسهامؤخرةالىالجبينمنوترسلها،مباشرةرأسهاعلىالأسورةهذه

مرصعةمستطيلةصفحةأووردةشكلعلىإماريكونالجبينعلىالاولطرفها

فتحتههلالبينهماالعملاتبأنصافالأماممنالمرسلةوتنتهى،الكريمةبالأحجار

وعدد.الذهبمن)غازية(بربعمنهاكلتنتهىفصرصثلاثةذوأسفلالى

شعبيةعقائدالىذلكيعودوربماسبعةأوخمسةأى،فرديةتكونداثمأالعملات

جانبيتانأسورتانعليهاتعلقولكنالرأسعلىبمفردهاالمرسلةتوضعولا.قديمة

اشعيرة".منهماواحدةكلوتسمىالصدكينعلىتوضعان

وسَخللبتشكيلهاالمرسلةتشبهالذهبيةالأسلاكمنسلسلةهى:الشبرة

يثبتالذهبمنمستطيلةقطعةفيها،الصغيرةالنقديةالقطعمنصفوفثلاثةكل

النقديةالقطعأسفلمنيتدلىكما،هلالأسفلهامنوينطلقكريمانحجرانعليها

جذابا.بريقااهتزارهالدىوتتركالفتاةص!ععلىتنسدلبنهاكبرقطع

حولملتفةرقيقةأسلاكمنالمصنوعةالفضةأوالذهبمنتكبرن:الثريا

بعضالمستطيلفيتوضعكما،متعددةرخارفتعلرهمستطيلبشكلوهىنفسها.

كلتنتهىاللورةشكلعلىصغيرةسلاسلأسفلهمنوتنطلق،الكريمةالأحجار

أهلعند)الثريا(وتستعملفردياهذهالدلاياتعددويكرن،عثمانيةبعملةمنها

الأغنياء.البدوعندتستعملكماوالسهولالجبال

يسمىماعليهتضعإذ،تزييندونأنفهاالبدويةالمرأةتتركلا:آالخزا

الذهب.أوالفضةمننجمةأوالشكلمخررطيةصغيرةحلقةعنعبارةبالخزام
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:البدهـياتعندالشعرنصفيف

الشعروتزينثضفر.وأحيانامسترسلاطويلاشعرهاالباديةفىالمرأةتترك

ملونة.صوفيةبشرائط

كعبذات)كندرة(أو)سرمرجه(البدويةالمرأةنلبسقد:القدأ!لبسة

الجبلية.الأراضإلىإنتقالهاعندمرتفع

لم:الملهنفىالنساءأل!اه

العصورفىعمومانختلفتكنلمثيابانرثدىالسوريةالمدنفىالمرأةكان!

الرجل.ثيابعنالقدبمة

وأخارجيةلمزثراتاماحضعوكانالثربتطرراستمر:المردنالئوب

الىأضيفتأذوالمسلمينالعربأرالرومانأوالبونانأثرمنكانمامنهاداخلية

عليهاوتطررالأرضإلىبرؤوسهاتصلالشكلمثلثةالقماشمنقطعا!مام

.ممنيات؟السعادةعنرمريهْبصورهّتعبركان!تربما"ملونةمختلفةهندسيةأشكال

التطربز.بفنونللتجملوسيلةمضىفيماتتخذالأردانهذهوكانت

كانالذىالزمنالىتاريخهويعودالسورينحياةفىقديمالمردنوالثوب

وأالسماءملائكةأوبالطيورتشيهابأجنحةتماثيلهمفىللنساءالقدامىالفنانرنفيه

".اليونانعصورفىبالأبطال

نساءتلبسهماوهوبالقزيةيسمىماالاصيلةالسورَيةالملابسمن:القزية

الطبيعىالحريرخيرطتتوفرحيثالغربيةالمناطقوبعضالوسطىسوريافىالمدن

منبدائيةورخارفهالقزالحريرمنقمافثوبإذنفالقزيةمحلياتنتجأوليةكمادة

.والدائرةوالمعينكالمثلثالرمريةالمعانىمنتخلولاأو.البيئ!ة

ولا،المدنفىمتشرةكانتالتيالشعبيةالأرياءأجملمن:التللىالثرب

عنعبارة.الباديةفىالعشائرأمراءوعندالمفراتوادىحوانحرفىآثارهاتزال

معدنية.هندسيةأشكالوبهتولقماش

يصلثوباويعنىالزبرنيسمىثوبأيضاالمدينةفىالمرأةترتدى:الزبون

ويكون،شرائطهيئةعلىبحزامالوسطويضمالأماممنمفتوحاالركبةتحتإلى

القطن.منأوالجوخمنثقيلاأوالمزركشالحريرمنفضفاضا
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فىضيقالقدمينحتىطريلالثوبهذاويكون:تركيةكلمة:اليلك

الثوبهداالىويضاف،واسعةالصدرفتحةأسفلمنعريضالأعلىالجزء

ومفتوحة.طويلةكمامذاتوضيقةقصيرةصدرة

ساقينذاترقيقةسروالة91القرنحتىالسوريةالمرأةترتدى:السروالة

.للطبقاتتبعاالسراويلوتختلف-واسعين

فىآيةتعتبرانقطعتينذاتالمخملمنبدلةعنعبارة:العروسلباصعص

التركية.)السيرما(بشغلالذهبيةبالخيوطالتطريزبفنالإبداع

لهوليسالأماممنمقفرلالأقدامإلىمستقيمطويلئوب:الأولىالقطعة-

يضطرمتهدلاضكلاويعطىالأماممنأطوليكرنالخلفومن.الرسطفىحزام

أما-الفضةمنبأسلاكالمطعمالمصدفالخشبمنالمرتفعالقبقابلب!الىالمرأة

يبطنماوغالباجوانبهكثرمنومطررضيقوالصدرطويلةالعلرىفا!مامالجزء

.الوزنثقيلفيصبح

كمامذات"القطشية(أو)الدامر(تشبهسترةعنفعبارة:الثانبهْالفطعةأما-

خمرىلرنذاتالمخملمنالبدلقماش-جميلةبزخارفكلهاالبدلةوتزخرف

الصيف.فىالفاتحالحريرمنوتكونالشتاءفىأسودأوأررقأو

تسمىعصبةالمنزلداخلالمرأةارتدت:المدنفىالنساءمحندالرأسفطاء

الأرهارمنرسومعليهطبعتالشكلمربعوشفافرقيقمنديلعنعبارة)قمطة(

شغلأو،الملونالزجاجىالخررمنمختلفةأثواعأطرافهوفىواضحةبصورة

.وجمالحيويةوجههافتعطىالمرأةجبينعلىتتدلى(تركى)شكلالأوية

منديلاالعصبةهذهفوقترتدىفكانتالمسنةالغنيةالمرأةأوالعروسأما

بأشكالالفضةمنبخيوطمطعماأحياناويكرن)غطاء(يسمىمستطيلاأبيض

البدلة.وتطريزدونمعينسجمآخربلرنالغطاءيكونرقدالتلىبخيوطهندسية

المدبنة:فىالمرأةعندالحررجملابى

شئ.جسمهامنيظهرلابهتلتفكانتمتهدللفاع:الارار

ثلاثمنالسوداءالملاءةهذهوتتألف:المنطقةفىأصيللباس:الملاءة

بعضها.عنمنفصلةقطع
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حتىوتنزلبنكةالخصرحرلتثبتجداعريضةتنورةوهى:سفلىكطعة

.بثنياتالقدمين

المثلثرأسفيغطىالأضلاعمتساوىمثلثشكلعلىوتكون:علياقطعة

ثموظهرها،وكتفيهاالمرأةفقرةليستراالخلفالىضلعاهيردفثمالمرأةرأس

المثلثضلعاويثبت.وعنقهاالمرأةصدرمعاليستراالأمامالىجديدمنيردفان

طويلينشريطينبواسطةالرأسعلىول!بتخاص،دبوسبواسطةالصدرعلى

.المدنفىالعاديةالملاءةشكلهروهلىا.رالقماشاللونبنفس)ضاف!ن

يثبت،الشكلمستطيلويكونالملاءةمنالثالثالقسمهو:الرجهمندول

الخلف.الىترسلهأوالوجهعلىالمرأةفتسبلهمباشرةالرأسفوقالأعلىطرفها

ومنه:الجورجيتأوالمرسلينأقمشةمنمسنناأوالأطرافمطررالمنديلويكون

هذه.المسيرمنهالمرأةتتمكنحتىثقبانلبعضهيكرنوقد.البرقعومنهالحرير

حماه،حممى،دمش:مدنخطوعلىالساحلعلىالواقعةالمدننساءملاءة

وحلب.

الفراتوادىمنكلفىالخروجعندالمرأةملابسمنوهى:العباءة3-

عندوبخاصةالأطراتمطررةالأسردالحريرمنوتكونهذا،يومناإلىوالجزيرة

نوعيةفىالاختلافويكرنالرجلعباءةتفصيلهافىوتشبه.والصدرالرأس

القرنمنالأولالربعوفى.منهاأضيقوتكون.لبسهاوطريقةوالزخرفةالقماش

بدلاالعادىالمعطفالمرأةواستبدلتالمدنفىالنساءأزياءفىتطورحدثالعشرين

ميدانإلىخروجهاوبعد)البوضه(الرأسغطاءاستخداممع.السوداءالملاءةمن

)التايور(.ليستالعمل

عنديكونالخشبمنقبقاباتلبسالدارفىالمرأةتكرنعندما:القدمأليسة

السيرمنتتكنوحتىعالياالعروسقبقابيكونكما،بالصدفمرصعاالأغنياء

حذاءيشبهحذاءتلبسالمرأةكانتالدارخارجوفى.الذيلالطويلةببدلتها

المربعالكعبذات)القندرة(اليرميسمىبماالمسطحالخفواستبدل.الرجل

العصرفىالأحذيةتطررتوقد.القدمفىثابتهلجعلهاوالأبزيمالعريض

الحديث.

لأنملابسهاقصرتأنبعدبكثرةالجوارباستخدامالمرأةبدأت:الجرارب
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الجرارب.ارتداءإلىحاجةفىتكنلمقبلمنالمتهدلةالملابس

:المدنفىالنساءعندالحلى

والبراقعوالأساوروالحلقوالأهلةوالضفائرالخلاخيلالنساءارتدت

فىكماالمدينةفىالانفوخزائموالخراتموالأحراروالمناطقوالسلاسلوالعصانب

الحاضرالرقتفىالمدنأهلعندمهممكانالفضيةللحلىوليىهذا.الريف

وأشكاللرسومتبعاخاصةبطريقةولفهاالرقيقةالفضيةالأسلاكصياكةعدا)فيما

.(.المفركةالرقيقةالأساوربعضلصياكةوذلك،مختلفةدائرية

واللزلؤكالماصالكريمةبالأحجاريرصعثمالذهبيصاغ:ه!ةاللىالحلى

والصدروالعنقوالأذنينالرأسلزينةمتنوعةوأشكالاوالفيروروالياقوت

.الساقحتىالزينةمنيخلرولا،والأصابع

هندسيةأشكالمنمجموعةوتحوىبسلسلةتعلقواحدةقطعة:بانطانطيف

.الماس.قطععليهاود!بت

العنق.يزينعقدعنعبارةتركيةكلمة:الكردان

اللؤلؤمنعقد:اللولوحبل

كاه""حء:لدبوصا

عبارة-الماسفيتاجارأسهاعلىالعروسءتضع:التاج:الماصمشط

وترصعهاالشكلمثلثةزينةالأماممنتعلوهابالرأستخيطالذهبمنحلقةعن

.الماسقطع

الحلخال:8الأساور

رتكونبكثرةالمدنفىالشعبياتالنساءتسشخدمها:النجميلأدوات

مختلفة.مساحيق

عهع!!ي!
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.ثلسطل!

-

علىالتعرفمنلنالابدوتطريزهاورخرفتهاالفلسطينيةالأزياءعرضقبل

وتاريخها.المناطقوأهمالجغرافىموقعها

نحدها،مربعمنركبلرألف27مساحنهانبلغ:لفلسطبنالجغرافىالمرقع

الشرقى،الشمالمنالسوريةالعربيةالجمهورية،الشمالمناللبنانيةالجمهررية

الأردنونهر،الغربىوالجنوبالجنربمنالعرببةمصروجمهوريةالأحمرالبحر

الموقعوهذا،الغربمنالمتوسطالبحر،الشرقعندالهاشميةالأردنيةوالمملكة

وافريقيا.وأسياأوروباالثلاثالقاراتبينعالمياممرافلسطينجعلالمتميزالجغرافى

وتوجد.نسمةالمليونونصفمليونىبحوالىفلسطينسكانعددويقدر

جبالوسلسلة،الجنوبيةلبنانجباللسلسلةامتدادأوهىالشمالفىالخليلجبال

فىوجرزيم()عيبالالمتقابلاننابلسجبلا،الغربفىالبحرعلىالمطلةالكرمل

فىالخليلجبالأيضأ،الوسطفىالزيتونجبالوأهمهاالقدسجبال،الرسط

الشرقى.الجنوب

فلسطينسهولالمتوسطالأبيضوالبحرالجبالهذهبينفتمتد:السهولأما

خصبةسهولوهىالجنوبفىغزةإلىالشمالفىالناقورةرأسمنالساحلية

.والحبوبوالخضرالفواكهتنتج

فلسطبن:فىالموجودةالمناطقأهم

وبهاالمتوسطالبحرشرقتقعالمقدسةالأماكنمنبأنهامعروفة:القدس

القدسويشتهر.والبراقالقيامةوكنيسةالأقصالمسجدمثلمقدسةتاريخيةأماكن

الدينى.بتمسكهمالقدسسكانويمتاروال!سياحةوالتجارةاليدويةبالصناعات

نأإلىلحمبيتشهرةوتعودالقدسمدينةمنالجنوبإلىتقع:لحمييت

أقدملحمبيتوفىإليها،يحجونالمسيحيونأخذلذاب!ا،ولدالمسيحالسيد

أهميةوتعرد،م335عامحوالىقسطنطينوالدةهيلانةبنمهاوقدمسيحيةكحيسة

اسمعليهاويطلقالمسيحالسيدفيهاولدالتىالمغارةفرقبنيتأنهاإلىالكنيسة
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الصدفبصناعةومسيحيينعسلمينمنلحمبيتأهالىويشتهرالمهد.كنيسة

.اي!يواببتطريزالنساءوتقوم،والمسابح

مدينةالىالمزدىالطريقعلىالقدمىمدينةمنالشمالالىتقع:اللهرام

مناطقبمعظمتتصلولأنهاالمتميزمناخهامنأهميتهااللهراماكتسبت،نابلس

بالمطرراتالنساءوتشتهر،بالزراعةوتشتهرالمصابفمناللهراموتعتبر،فلسطين

الجميلة.الألوانذاتالجميلة

الحرمفيهاالتاريخيةالمدنأقدممنوالحنليل،لحمي!تجنوبتقع:ا!ليل

والغزلبالزراعةواشتهرتالعملعلىبصبرهمالخليلأهلويشتهر،الابراهيمى

)دورامثلالقرىبعضالخليلبمدينةويحيط.بالتطريزالنساءواشتهرقي،رالنسيج

.(السموع-الريحية-الظاهرية-

وهناكالزيوتوصناعةبالزيتونوتثشهربفلسطينالرئيسيةالمدنمن:نابلس

أريحا(.-)الرملةمثلالأخرىالمدنبعض

النابرة(.صفد،،)طبرية:الشمالمدن

غزة(.يافا،)عكا،:الساحلمدن

شاطئمنقريبةوهى،وغزةيافابينالطريقمنتصففىتقع:المجدل

أهممنالمجدلتعدوكانت.الجوره،كركبه،حَمامةقرىبأراضيهاتحيطالبحر

الريفلأهالىاللازمةالأقمشةبصناعةاشتهرتفاقدالبلادفىالصناعيةالأماكن

والطرابيش.الفلسطينى

خطفيهايمروكان،والمجدليبنهبينالطريقمنتصففىتقع:أسدرد

مركزامنهاجعلمماالسريسقناةعلىبالقنطرةحيفايربطالذىالحديدالسكة

.4891عامغزةقطاعمنطقةإلىسكانهاهاجروقد.مهماتجاريا

اللدمدينةإلىسكانهاهاجروقداللد.مدينةمنبالقربتقع:صرفند

.4891عامغزةقطاعإلىوبعضهم

وتفرق.النسيجلصناعةمركزاوكانتاللد،غربشمالتقع:دجنبيت

.4891عامفلسطينرقرىمدنفىسكانها
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منبالقرباللدمدينةغربشمالالحديدسكةخطعلىتقع:السافرية

.4891عامبعدفلسطينوقرىمدنفىسكانهاتفرقرقد.دجنبيت

تجاربامركزابهاكانوأسدود،اللدبينالحديدسكةخطعلىتقع:يبنة

قطاعالىسكانهاهاجر.النسيجمثلالصغيرةاليدويةالصناعاتوبعضصغيرا،

4891.عامكزة

سكالهااشتهروقدوغؤالمجدلبينالطريقم!صففىتقع:لاهياي!ت

عامبعدالفلسطينىوالساحلالشمالمنالمهاجرينمنأعدادأَإليهاولجأ.بالزراعة

4891.

لأنهانظرأالاسمبهذاوسميتيونسخانمنالشمالْإلىتقع:البلحدير

أشهرومن.البلحوتسويقالأسماكلصيدمركزاوكانت.النخيلبزرإعةتشتهر

الفلسطينىالساحلسكانمنكبيرةأعدادأإليهالجأ.والديرالجامعالبلحديرآثار

.4891عامبعد

غزةجنوبىمتراكيلو25بعدعلىورفحالبلحديربينتقع:يونسخان

خانكانت،الغربمنوالبحرالجنوبمنورفحالبلحديرقرىأراضىبهاتحيط

بالقنطرةحيفايربطالذىالحديدسكةخطعلىتقعلأنهاهاماتجاريامركزايرنس

بعدهالمجاورةفلسطينوقرىمدنسكانمنعددايهالج!ا،السر!سقناةعلى

.4891عام

بهاكانوقدلاهيا،وبيتالمجدلبينالطريقمنتصففىتقع؟-هريحا

عامالمجاورةوالمدنغزةإلىسكانهاهاجر،الصغيرةوالحرفللصناعاتهركز،

4891.

السبعبئروسكان،الخليللمدينةالغربىالجنوبإلىتقع:السبعبئر

يباعالتىالأسواقبهاالتىالسبعبئرمدينةفىبعضهمويقيمالبدومنمعظمهم

ببيعمشهورونوالرجال،الرحلالبدومنهمالسبعبئروسكان.شئكلبها

التطريز.الكثيفةالثياببصنعمشهوراتونساؤهموالجمالالأغنام

مدينةوهى،يونسوخانالمجدلبينالطريقمنتصففىتقع:فزة
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للصناعاتومركزاالتجاريةللقوافلومجمعامحطةوكانت،المدنأقدممنتاريخية

بصيدسكانهاويشتهر،والتجاريةالشراعيةالسفنفيهترسروميناءوالتجارة

منكبيرةأعدادااليهالجأ.التوتأموفريةالعجولتل2ثارهاوأهم،الأسماك

جباليا.مخيممثلمخيماتفىوسكنوا4891عامبعدالفلسطينىالساحلسكان

اختصتإليهاالاشارةسبقتالتىوالمناطقالمدنأنبالذكرجديرهوومما

الىمنطقةمنللهجرةونظرا.اليهاتعتمىالتىالآ!لرابمنمعينبطرارمنهاكل

الأصلية.المنطقةاسميحملثوبكلظلولكنببعضيعضهااختلطتأخرى

انضم.مق0021-0031المبكرالبرونزعصربدايةمع:الكنعانيون

وقدالعرببلادجنوبومنالرافدينأرضمنقادمونعربفلسطينعربإلى

اسمالفلسطينى-واللبنانىالسورىالساحلسكانمنالعربعلىأطلق

بالكنعانِنتسميتهمجاءتأنهويقال.الداخليةالمناطقسكانوعلىالكنعانيين

علىتكثرأصدافمنيستخرجونهاكانواوالتىالأرجوانيةبالصبغةلاشتهارهم

الكنعانى.الساحل

باللهجةضبيهةالكنعاذِشولهجة،بالأمورينالصلةشديدووالكنعانيون

ولبنانسوريامناليومالشاميةاللهجاتتختلفمماكثرعنهاتختلفولاالأمورية

علىالواقعةأرضهمفىيقيمونكانواوالكنعانيرن.بعضعنبعضهاوفلسطين

إلىالاسمهذاأعطواوقد،كنعانبأرضوسميتالعربىللخليجالشرقىالساحل

ومن.وفلسطينالجنوبيةالشامبلادوهىذلكبعدفيهاأقامواالتىالجديدةبلادهم

الكنعانيةالقبائلالىبالإضافة.العمالقة،العناقيون،اليبوسيون:الكنعانيةالقبائل

بالإضافةوالمدينيونالأمرريونمنهمنذكراَخرونعربمعهمفلسطينسكنالعربية

الآرية.الشعوبمنهمالذينرالحورينالحيثيينإلى

الأقمشةأنراعمنالكثيرتصدروكانتتجاريامركزاكنعاننجلادكانتوقد

إيجه.بحرجزرسكانإلىتباعكانتالتىالأرجوانيةالمطررة

وكانتالتاريخفىبحريةأمةأولكانواالفينيقيينبأنحتى"فيليبويقول

بيبلوستصلالدوليةطِرقهمأقدموكانت.تقريبااحنكروهابحريةطرقالهم
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مصرفتصلوصررصيدافىتبدأالرئيسيةالطرقأصبحتثم.بمصرالموانىوصائر

جنوبالىئمطوروسجبالفىكليكياالىوغرباقبرصالىشمالاتتجهأو

أسبانيافىلهممستعمرإلىبنتلاياجزيرةبطريقومنهاصقليةحتىرودس

الجنربالىالشمالمنالبحرتعبرعرضيةطرقاوجدتفقدذلكالىبالاضافة

صنعوهىالرئيسيةالصناعاتمعتجاتذلكبعدالفينيقيرنوحمك،وبالعكس

البلاد.هذهإلىالمعدنيةوالصاعةالمطررةالأقمشة

)سوريا-سكانالعربالفينيق!ننالكنعاذِشأهمبةيوضحعرضهسبقما

منتجاتفيهانتشرتالذىالكبيرالسوقأيضاريوضح(الاردن-فلسطين-لبنان

منذالجزرسكانإلىبيعثوالتىخاصةبصفةالمطررةرالأقمشةعامةبصفةالثمام

نساؤهملبستهاوقدلجمالهااشتروهاأنهمولاشك.الأقلعلى.مقسنة0015

التىالأزياءمناعتبارهاإلىالجزرهذهسكانجعلالذىالأمر،السببلهذا

أزياءعلىالكنعانىالعربىالتطريزفنتأثيرهذهأيامناحتىنرىفنحن.يلبسونها

نأحتى.الشعبىللزىالعامالشكلوكذلك،ومالطةوقبرصوكريتاليونان

صلةلهاالتىالجزرالمثالسبيلوعلىالأسماء،فىباقيامارالالكنعانىالتأثير

الشمس.)شمش(اسممنمشتقكنعانىاسموهى)ساموس(جزيرةبالكنعاذِش

)كارت(الكنعانيةالكلمةمنمشتقةوهى)كريت(كذلك

كذلك،فينيق!نكنعانيينكانوامالطةسكانأنإلى(دورس)ديوأشاروقد

كنعانى.أيضامالطةاسمفان

ابراهيم:ميخائيلنجيبيقولالمتوسطالبحرمنوهوإيجهبحرجزروحرل

فىتشتملكلمة،العلميةالناحيةمنبل،وحدهالسورىالشاطئليستفينيقياان

يسكنهاالجزرمنضخمةومجموعةالسورىالشاطنالأقلعلىالأولالعصر

أقرباؤهميحياهاالتىالحياةويحيرنالنشاطألوانمختلففيهاويمارسونالفينيقيون

الوطناختلافسوىشئبينهملايفرقالسورىالشاطئعلىعمرمتهموأبناء

معابد.أيضالهمأقيمتوقد،بهيستقرونالذى

كرنوا،الشامسكانمنعربهمالفينيقيينالكنعانيينأنسبقممايتضح

قبرصوجزيرةافريقياشمالوساحلأسبانيافىالبحرعبرتجاريهَأسراقالهم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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منتجاتهمالأسواقهذهفىيبيعونوكانرا،اليونانجزروبعضوكريتومالطة

.اللونوالأرجوانيةالمطررةوالملابسالمعدنيةالتحفمنالتطبيقيةالفنونوهى

الجالياتوهذه،عربيةفينيقيةكنعانيةجالياتالجزربعضسكنوقد

المعابد،اقامةومنها،الأموطهافىمتبعةكانتالتىتقاليدهاعلىحافظت

وقدالبحرجزرفىمنهمكبيرةجماعاتواستقرت،الكنعانيةالأزياءوارتداء

ارتداءفىقلدوهمقدالجزرسكانأنولاشك،الأموطنهمتقاليدعلىحافظوا

فىالآنحتىواضحاالتأثيرهذابقىوقداللونوالأرجوانبةالمطررةالأزياء

مالطةجزيرةفىوخاصةيتكلمونهاالتىاللغةفىكذلكبالجزر،الخاصةالاسماء

التأثيراتظهورفىالسببهوهذاوالتطريز،والزخارفالأزياءإلىبالإضافة

ايجه.بحرجزرسكانعندالتطريزبفنالخاصةالكنعانيةالعربية

المطررةالمنسرجاتإنتاجفىالكنعانيوناستمرالررمانىاليونانىالعصروفى

اليونانيونالمحاربونوكانوروما،اليونانإلىتصدروكانتاللونوالأرجوانية

كهدايا.بلادهمالىعودتهمعندالمطررةالملابسيحملونالرومانوالمحاربون

المسيحىبالدينقسطنطيناعترفأنوبعدفلسطينفىالمسيحيةظهوروبعد

فيهولدالذىالموضعأنإلىذلكأدىالقسطنطينيةالىرومامنعاصمتهونقل

المسيحية.الطرائفكافةعندمقدسامكاناأصبحأنالمهدمغارةوهوالمسيحالسيد

كنيسةفيهاوبنت.مق335سنةالقدسرارتقسطنطينالملكأبمهيلانةأنويذكر

المقدسة.الأماكنمنوالمهدالقيامةكنيسةأصبحتأنذلكعلىوترتبالقيامة

وقد،المطررةبالملابسمحملينديارهمإلىويعودونإليهايحجونوأصبحوا

الفنانينمنالكثيرالوسطىألقرونفىالحكمعلىسيطرتهابعدالكنيسةأوفدت

.المطرزةبالملابسبلادهمإلىوعادواوالكنائسالأديرةفىرسمواالذين

إليهاالكهنوترجاللحاجةاللونالأرجوانيةالملابسعلىالإقبالرادوقد

الخاصالمسيحيةرىأنالقولويمكن،الكنعانيةالفلسطينيةالأزياءبعف!وكذلك

عنأخذفقدكنعانىالأصلنىهواليهردىالكهنوترىوكذلك،بالكنائس

الكعانمِن.
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الهدايامنالكثيرفيهااشتركواالذينالجنودنقلالصليبيةالحروبرمنوفى

المعدنيةالتحفالهداياهدهأهمومن.الأوروبيةبلادهمإلىعادواعندماوالغنائم

)التطريز(الفلسطينىالعربىالفنتأثيرانتقلولهذا،المطررةوالملابسوالزخرفية

الأورولية.البلدانالى

انتقلتوقدالنطريزشغليمارسنوكنكاهناتالكنعانيةبالمعابديوجدْوكان

كاهناتفرارعلىالتطريزفنالراهباتمارستحيثالكنيسةإلىالعادةهلى.

أنحاءكافةفىوالكناثسالأديرةالىالتطريزفنانتقلهناومنالكنعانمنمعابد

الذينالقدماءالعربأوجدهبفلسطينقديمالتطريزفنأننرىوهكذا.العالم

البحرسكاننقلهوعنهم،والكنعانيينالعموريينباسمالقديمالتاريخفىعرفرا

الذينالمسيحيونوالحجاجالصليبيةوالحروبالتجارةبطريقالمجاورةوالبلدان

فلسطين.إلىوفدوا

بفلسطين.الأولالنسيجالأغنامصرفيعتبر:والصباكةوالنسيجالغزل

وفلسطين(ولبنانسورية)تاريخكتابهفىحتىفيليبالمؤرخلسانعلىوردوقد

الصناعاتمنكانتوقد،والنسيجالغزلعرفواقدفلسطينأهلبأنيفيدما

والطينالحجرمنوأثقالوالعظمالحجرمنمغازلاَثاروجدتوقد،المنزلية

غزلويعتبر.الميلادقبلالثالثالألفأوائلإلىوترجعالأنرالأجلمنتستخدم

شعرأليافلغزلنابلسفىاليدوىالمغزلاستخدموقد،بفلسطينقديمالصوت

فلسطينفىالغزلمعظمكانوقد.العمودىالنرلفىتستعملكانتالتىالماشية

القرىفىالآنحتىتستخدماليدوىالغزلطريقةومارالت،اليدوىبالمغزليصنع

الفلسطينية.والبادية

سميكةالشكلأسطوانيةعصاأوخشبةمنويتكونالشكلبسيطوالمغزل

المخروطيةالخشبةوهذه،الخشبةأسفلإلىاتجهناكلماالسمكفىرتقلأعلىمن

فىالمغازلوأطوال(المغزل)عودباسموتعرفالمغزولالخيطحولهايلف،الشكل

تقريبا.ستيمتر45إلى35بينماتتراوحفلسطين
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-ولا:فلسطنفىالمستخدمةالأصباخ

كانوقدرمنسوجاتهملصبافةا"لأصباغمنأنسواعاإستسخدم.-الكنثععانيرن

ءإ-صبغةأئواعها!أهنم"الثياب7رتلوينالز!ارفاخراجفىل!مهما،دررأَللاصباغ

رالمتأخروالمتردطالقديمالبرونزعصرءخلالياستخهـدعت-2--اليصبغةوهذه.الأرجران

اشتهروا!لأنهمرزلك،اللبتانى2السررىزالسعلبفلسطينالاسلاسالفتحلالى

،المعاصرة-الفلسطينيةمالأرياءفىاللرن،.حلْإك!ويظهر/.الملوئ!،الأرجوإنجهةسبالأقمشة

ا-لأرلىالخيوط4-لأأن!اليس3!ربموهذابمالفنهـلس!النطربئ+فئمميؤاقي!-منميزةوهى

عليها/يغلبعامةبصفةفالثيابالآنإلىالتأثيرهذاوبقىالأرجوانىباللرنكانت

الأرجوانى.اللون

عليهمأطلقثمالأرجوانوهىالصبغةهذهاسممنجاءالكنعانيرنواسم

تاجرأوأحمرباليونانيةومعناها.اليونانينمعلاتاجرواأنبعدالفينيقيوناسم

باستخداملاشتهارهمالفعنيقيينثمبالكنعان!نتسميتهمويرجعالحمراء،الصبغة

لأنوذلكصوررهىالساحليةالمدنإحدىالصدارةفىبررتوقد.الصبغةهذه

البحرجزرإلىمنهايسيركان،الكنعانيينللفينيقيينالعظيمالتجارىالأسطرل

فىكانتصورمدينةأنأى،والمطرزةالأرجوانيةوأشهرهابالبضائعمحملا

فىوردوفد،الأقمشةهذهمنالكنعانيةالمدنبقيةإنتاجتجمعمكانالغالب

بصنعافكلفينأ"لحائكينبينالصوئآء"ورغتمنكميةأن)أوجاريت(نصوص

إلىتشيرأوجأزيتفيناءمن!بالقربمكسرةأصدافعلىعثركذلك.الأرجوان

صقنست!ثخرجالأرنجوائيةالصباغة،-وكانت:الأرجرأنصمبغةمناستخرجوهاأنهم

علىيوجدالأصدأف-منالنوعهذاوكان8بخرىصيؤأنوهوالمرركسأصداف

ءلأ12-377م.ك!ل!الالمتوسط"البحرسراحل

فىمتفدمين(فلسطين،لبنانإ-سرر؟،""السررى+الساحلأهككانوقد

لسائل"ا3استخراجسر؟وتذ-!أخفوا؟"الصباغةفقوأضثخدامهالأرجواقكاصناعة

لا-لا؟.َمزدهرةتجارتهملتبقىآءالصبغةهزهعلىالمحتوى

وعندما،الكنعانىالكفنوصطلدىمطلرباكالطاللزنانى.الأروآلمماص
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الرهبانكبيرلبسحبثالكنعانىالكهنرتالمسبحيونقلدالمسيحيةالديانةظهرث

ىرهرالفلاليكانفى)البابا(رىبأنعلما.اللونالأرجرانىالكنعانىالرداء

بيتفتياترأسغطاءعنلايختلفرأسهوكطاء،الأصلعربىرىأىكنعانى

عندماالفلسطينىالتراثعنونقل،الفلسطينىالعربىالتراثمنويعتبر،ظم

بعد.فيماورومااليونانالىوانتقلفلسطبنفىالمسيحيةظهرت

الأصباغعنالمعلوماتبعض3791سنةت4ثاولءدالمانأعطىوقد

المنتجةالنباتيةالأصباغمنعدداذكرحيث،فلسطبنفىنستخدمالتىالفلسطينية

فلسطين.فىبكثرةتنمرنباتاتمنتستخرجوالتى

القرمزى.الصبارمناستخراجهيتمالأحمرفاللون

.الزعفرانمناستخراجهيتمالأصفرواللرن

الكرمة.مناستخراجهيتمالحمرةإلىيميلالذىالبنىواللون

.الأزرقللونكانالنيلىواللون

فىالآنحتىمستمرةمارالتوالحريريةوالقطنيةالصوفيةالخيوطوصباكة

بفنيتميزونغزقطاعفىحالياالمقيمينالنساجينولكن،الفلسطينيةالمدنبعض

والصباغة.وال!نسيجالغزل

الفلسطينية:للارلا.ر6لريةنبدةما!يخبة!

خلاللهاظهورأقدموشتبرقديمةالفلسطينيةللأزياهظهورأفدميعتبر

كانالقدمفىالموغلةالفترةهذهفىفلسطينانسانركان،القديمالحجرىالعصر

يرتدونوهمالنقوشفىالصيادونويظهر.الحيوانجلردمنالملابسيرتدىصيادا

انسانعرفأنبعدظهرتفقدالمنسوجةالملابسأما،البدائيةالجلردَمنملابس

الكنعانىالشيخيمثل.مقسنة0091إلىيعودنقشويرجد.الاستقرارفلسطين

ومنسوجةالألوانمتعددةقصيرةبأثوابويظهرونقبيلتهأبناءيقودوهو)أبشه(

أحدويظهر.والأحذيةالجواربالنساءوتلبسوصنادلنعالاالرجالويلبسبدقة

ب!طاراتمزخرفمئزرمنتتكونوملابسه،القتالبملابسفلسطينجنودأفراد

الركبتين.الىطولهويصل
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3+الىمميمكاحمضكما؟كرا-ء6!مبهي!ايهياع3حمبميماكييحممكماثيحلآ

حمبم63+ا!سهغءممه!ا3+ايهبمحمبمءكيما3؟حكأا؟أ؟عكبيي!لأكي

قيصماجممابهيء!يحىأيركيم؟يتى،3!بئبىاحم!ماخيء،ة!غ.

6!ايمابم3برا:"ماص3!المييمحملا-+اجمت!سهبما7يتبم"اءإيم

!محىبماا!.

حصيكاا3لصيبهيحمننايي7حمبم!بما،!صيمبهغ5لىابماممضيى،1يم!م

ا-يهالى!?+اءممم4.+الىابماا!نحبم!كيبملاررممياحمنيحمى!يحمبم

بهيء++ايما3ثض+!يبما3اءممننا!ممبم!هت!!اغاكص4اكابىاكه!حصياءكا

؟13+عح!شمكىكهىيبمحبم-3كبما3!ياحمبمثم-+ح!ا!ح.

كما6بما!ينيه!ايم"ييي"لأ:بر6+ا-ايما!يمءايم"ثيى"لأ

+صاكضشر+،،8،71الأط.

يبمثبم،5؟ح!كا-3ا!بم،!هىعتههبم!تيئء5+ا؟!شضبه!اير

+ثببم"!يمبمايماح+ا3مخيي!اء"ينهىبهي-كهبمامكضاكتبربهي

6+ايما3!اءحتنيبما:

!حىصصيا؟!مبربمايهتئ!غكاءكيما.

جياءير"ايمايماكلاممحمحيىيما؟33ثغيبمحيحملالهى،-ثبماا

اح!-!يبغابماحبم!يثعاك!اث!اء-اكيكيغثبمثض

يمابهتر!بمجمبمكيماصء6ء"ا!تشه!بما؟كى+ا.

5!بمء؟قيااعحميميمكبمصء6!ماثيمام+!يملأحميى،بم؟انهيمعبهيل!!

غس!بي+مصيمع؟ثمحى،يحر3!رمثىيما؟3!!هى!ممبما!!ك!

!يم63+ضمك!ثىاثضبماايمكببماح!قيكيم3حم!به!+!ىا-ي

يحربما،يبمابخ!ص3؟3بركاكىاحمييملآا!مااثما33ث!!.

ا!+ا؟ص،يبعجيءأبما!اا!تني!ستىحمبملم!هي،ابهىاا-حبم.

-بهببهييبفي؟3؟بهي!هت!حيمام+يهجض+ثبضيربم!ا(اثلا-يشب!ا

ء313كبمبهيملضصيمث!ش*!6ثىبماحمض*ءثب!ااعيئ3م

-)81-
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الصف.متقابلينصفينفىالجميعفيهاويقف)الصحجة(رقصاتالمحتفلون

الراقصونويعملحركاتمجمرعةالغناءويصحبالغناءيرددوالئانىيغنىالأول

المساءفىالزواجقبلالحنةليلةوتكونأيضا.الغناءترديدمعدائرياشكلافيها

موكباهناكيكرنالعريسرفةوفى.ويغنونالفتيانويرقصالذبائحتذبححيث

الزفافليلةتأتىثمالنحاسيةالموسيقىمصاحبةمعالعريسمركزحسبجماهيريا

المناسبة.بهذهابتهاجاهداياهمالأهلويقدمالكبيرالاحتفالىفيكون

علىالشعبيةالأسراقتقامماعادة:الشعي!ةالأسزاقفىالممارسةالعادات

شعبيةعاداتفيهالتمارسالقرىمنحولهاوماالصغيرةالمدنفىالاسبوعمدار

الشعبيةوالحكاياتالأخباروتنافلللباعةالمختلفةوالنداءاتوالشراءبالبيعمتصلة

والفنونالتقليدبةالأزياءتظهرالحالوبطبيعة.الفولكلورألرانمنذلكإلىرما

والشراء.للبيعالشعبيةاليدوية

فىالعربىالوطنفىالتشابهمنالرغمعلى:الفلسطينيةالشعبيةالمعتقدات

علىبلدكلتراثفىالواضحةالاختلافاتبعضتوجدأنهإلا.بالخرافاتالاعتقاد

.حده

نلسطين:فىالسالدةالمععكداتهلهمنبعضبلىونيما

قبلتلصقعريسهابيتالىالعروستزفعندما،العجينوقطعةالعروس

إلىمعهاالخيردخوليعنىحسنفألفهذامسبقاجاهزةتكونعجينةدخولها

البيت.

نألاعتقادهامساء،الكنسالفلسطينيةالمرأةتتحاشى:الليلفىالكنس

بيتها.منالخيوكنسيعنىالوقتهذامثلفىالكنس

فىالحدينمفتوحمقصاالفلسطينىالفردرأىماإذا:الحدينالمفتوحالمقص

البيت.فىستحدثالتىالمشئومةللحادثةتجنباغلقهالىيسارع،بيته

الفردلدى،الليلفىوخصوصاالأسودالقطرؤيةيقترن:الأسودالقط

وعدمعنها،الابتعاديجبشريرةروحافيهيرىفهر،بالثؤمالفلسطينى

فىالأسودالقطرؤيةعندكليايختلفالأساسهذاأنغيرإليها،النظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-173-

.الئهار

معرولصحربحس!ر!ابرلشرفابتنقل!همعلىالمحاعبافىالكبرياومحنلهتمالكلأ!ص!

القوافلتتجمعحيث،العائليةبالروابطمميزةالبدووفرية.الأصيلةالعربيةالضيافة

خيمفىيعيشونوالبدو.وغيرهاالتجارةبأمررالأحاديثلتبادلالمراعىفى

علىطعامهمفىالبدووشتمد.المناسبات،شا.الرجالعنالنساءتحجبمنفصلة

التىالماشيةوجودبسببلديهممترفرةفهىالألبانومنتجاتاللحومأماالخبز،

ملابسهمبصناعةمنهايستفيدونفهميذبحرنهاالتىالحيواناتبقيةأمايربونها،

بمت!جاتنبادلهاأوببيعهاإمايقومرنوهم.الصوفصناعةفىمنهاوششفيدون

بتبادليقومونوهم.بصناعتهاالقيامولايستطيعونإليهابحاجةهمأخرى

المنقوشة.والحلىيدوياالمطررةوقطعهمالنسجيةصناعتهم

رخارفأنالأزياءعلىالشعبيةالزخرفةفنفىالفلسطينيةالتقاليدومن

كبارثيابأنكماالفتياتثيابمنرخرفةأقلالنساءمنالسنفىالكبارثياب

الوحداتوأيضا.القتامةإلىتميلالتىوالألوانالسميكةالأقمشةمنتكونالسن

الوقار.بهاويقصدونالحشمةألرانوتسمىإلى.القتامةتميلالزخرفية

والمناصبات،والأعيادالمواسمثيابمنرخرفةأقلفتكونالعملثيابأما

الحداد.فىتظهرالسرداءوالملابس

وجوههنعلىالزينةألوانيضعنأنلهنلايجورالمتزوجاتغير!والفتيات

ملالببيفلوانبرخرفهظكتعويضروإلىيعمدنلذلكاْلاسثناء

الفتحمنابتداءوذلكالنساءثيابعلىوالتطربزالزخرفةاقتصرتاهيةتوقد

المطرزةإلملابسيلبسرنفلسطينأهلكانالاسلامىالفتحقبلولكن،الاسلامى

جديدتقليدظهرإلاسلامظهوربعدولكن(الشيوخ،الأطفالالنساء،،)الرجال

علىزخارفلاتجدلذلكبالنساءيتشبهمطررةملابسيلبس!الذىالرجلأنوهو

حزام،الدبكةمنديلفىإلافلسطينأنحاءجميعفىبالرجالالخاصةالأزيا.

!الشيوخوالنساءالرجالكانالإسلامىالفتحوقبل.العنقربطة،الرجال
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الدينولكن،مطررةثيابايرتدونوسررياوالأردنولبنانفلسطينفىوالأطفال

أماالمطررةالملابسالنساءارتدتولذلكبالنساءالتشبهالرجالعلىحرمالاسلامى

منسوجة.رخارفذاتثياباارتدواولكنهمالتطريزعنفابتعدواالرجال

ومعرفةعلمعلىتكونأنشابأىيتمناهاالتىالفتاةصفاتومن

وذلكلهاالثيابمنعددبتطريزالفتاةتقرمماوعادة،اليدوىوالتطريزبالزخرفة

الفتاةوتضع.كبيرةوتكلفةطويلاوقتايأخذوهذا)الجهار(وش!بىالزواجقبل

فىإلاثوبأىتُخرجولاالخارجمنمزخرفصندرقفىالثيابمنعددا

وتنقل.العطرمنصغيرةرجاجةعليهاترشمرةكلوفىوالأعياد،المناسبات

تقومأنفتاةكلعلىالعادةوتحتم.الزوجيةبيتالىمعهاالصندوقهذاالفتاة

سنمنذعملياوتطبقهالتطريزلفنمتفهمةنجدهاولذلكبمفردهاثيابهابتطريز

ودرجةوألرانهوسمكهوأنواعهوالخيطالنسيجبأنواعخبرةلهاويكون،العاشرة

تتمسكالفلسطينيةأننجدولذلك.الثوبلتطريزاللارمالخيطكميةوتقديرثباته

تاريخيةلمووثيقةمميزةهويةليبقىالشعبىللفنالمصاحبةوالتقاليدبالعادات

الفلسطينية:الثيابعلىالزخرفيةالوحداتأهم

هندسيةوحداتمنوتتكونالعروقباسمالشعبيةالزخرفيةالرحداتتسمى

وطيور.وأرهاروأشجارونباتية

الهندسية:الرحداتأهمومن

الثريرةالقوىمنيحميهمبأنهويعتقدونالحجابباسمويعرف:المثلث

أريحافىالكنعانيينعندظهروقدفلسطينفىمعروفقديمشكلوهووالحسد

الأشكالأحدوالمثلث..مقسنة0055منذالحديثالحجرىالعصرخلال

وقد.الفلسطينيةالشعبيةالثيابعلىمتعددةبأشكالويظهرفلسطينفىالمقدسة

مضافا.أومطرزاإمااستخدم

الأزياءعلىالتطريزفىأساسيةرخرفيةكوحدةالدائرةظهرت:الدالرة

اللوحاتفىالكنعانيونظهرفقد.مقسنة00012حوالىمنذالفلسطي!نية

علىأيضاالدائرةظهرتوقد،الدائرةهىالزخارفوأهمالمطررةالملابسيلبسون
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الأزياءفىتستخدمالدائرىالشكلذاتالزخرفيةالرحدةومارالتالأحزمة

الفلسطينية.الشعبية

كوكبوتمثلمركبةنحمةوهىالثمانيةالنجمةاستخدمت:الثمافيةالنجمة

للزخرفةأساساذلكبعدرسمتوقد.الكنعانيةالأزياءفىواستخدمتالزهرة

الأزياءمعظمفىالسائدةالنجمةهىالثمانيةالنجمةوتعتبر،الاسلامية

الفلسطينية.

معظمفىريظهر،القدممنذالفلسطينيةالأزياءعلىالمربعظهر:المربع

رخارفبينكفاصلأوأخرىرخرفيةأشكالىمنكجزءالزخرفيةالقسيمات

ومعظمالمربعضكلعلىأساسايعتمدالجلايةثوبفىالصدرورخارف.أخرى

الشكل.مربعإطارداخلفيهاالصدررخارفتنحصرالفلسطينيةالثياب

منذوذلكأساسيةرخرفيةكوحدةالفلسطينيةالثيابفىالمعينظهر:المعين

مقابرعلى،الموجودةالجداريةاللوحاتذلكعلىوالدليل.مقسنة0021

منمصررارواالذينالعربللكنعاذِشصوراعليهارسموالتىالقدماءالمصريين

المطرزةبملابسهمالكنعانيونويظهرالمتوسطالبرونزعصرخلالالتجارةأجل

الفلسطينيةالملابسلزخرفةأيضااستخدموقدأساسيةكوحدةالمعينشكلويظهر

.المعاعرة

الأزياءعلىبكثرةاستخدمت:الهندسيةالزخرفيةالحطوطآاستخدا

الحلزونية،الخطوط،المتقاطعةوالخطوطالمستقيمةالخطوطوبخاصةالفلسطينية

الطوليةالمتوازيةالخطوطظهرتوقد.والمنفرجةالحادةالزوايا،المتعرجةالخطوط

المتأخر.البرونزوعصرالمتوسطالبرونزعصرخلالالثيابسطحعلىوالمسننة

الفلسطينيةالزخرفةفنأصاسياتمنالخطوطهذهومارالتالكنعانيرنواستخدمها

.الثوبصاحبةلحمايةوترمزالمستةالخطوطوهىالأمشاطورخرفة.المعاصرة

الزخرفة.فىبكثرةاستخدمتالتىالأعدادمن7رقموشكل

الكنعانيينئفوسفىخاصةمكانةلهاالأشجاركانت:والثمارالأضجار

ومن.العبادةطقوستحتهاوأقامواالتلالعلىتنموالتىالأشجاراختارواحيث
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بقىولذلكالنجلالرو،،الريترن،الخروب،التوتقدستالتىالأشجار

يقطعونلاولذلك.الإسلامظهوررغمالآنحتىالأشجارلهذ.تقديسهم

الزخرفةفىاهتمواوقد.الأضراربهتلحقبقطعهامنأنلاعتقادهمالأضجار

قبةفسيفساءبهارخرفترقدرخارفهمفىالصدارةاحثلتحيثبالنخيل

سعفمثلرمزىبث!كلالفلسطينيةالثيابعلىالنخلويظهر.الصخرة

وقد.الخلوددالىجديدةحياةبدايةالىيرمزالنخيلوسعفالجريد.أوالنخيل

وجدتوقد.رخرفيةأساسيةكوحدةظهرتحيثالذرةكيزانرخارفوجدت

المدنأوالقرىفىصواءالفلسطينيةالأزياءمعظمفىوتظهرالسروشجرةأيضا

البادية.أو

منذفلسطين)نسانعرفهافلسطينفىقديمةشجرةوعناقيدهاالعنبشجرة

والخسوالزيتونوالتينالعنببزراعةالكنعانيوناهتموقد،القديمالحجرىالعصر

العنبشجرةبرسمالفنانوناهتموقد،والتوابلوالفولوالحمصوالثرموالبصل

)سوريا-الثامبلادفىوخاصةالاسلامظهوربعدوعناقيدهاوأرراقهابسيقانها

الأردنفىأنشئتالتىأميةبنىقصررفىوتظهر(لبنان-الأردن-فلسطين

واستخدمت،الثيابلزخرفةالعنبوعناقيدالعنبشجرةظهرتوقد.وفلسطين

لزخرفةالقمحسنابلواستخدمتوالزيتونوالترمسالحمصمنرخارفأيضا

أيضا.الئياب

وتوجد،الربغإلىترمزوكانتبهاالكنعانيوناهتم:والرردالأرهار

الفلسطينية.الأزياءفىبكثرةواستخدمتمتعددةأنراعامنها

الحمامةواستخدمتالسلامالىترمزوالتىالحمامةاستخدمت:الطيور

وقدالديركلاشكالرخرفةواستخدمت.الزخرفةفىالأشجاروسطأوبمفررها

فهوالفجر،بآذانيرتبطحيثفلسطينفىالمسلمينعندالدينىالطابعالديكاتخذ

جديد.مشرقيومأوالنوراستقبالإلىواشارةالفجرصلاةإلىاشارة

بهذهالكنعانيوناهتموقدوالحصانالأسداستخدم:الحيرانيةالزخرفة

شكلويظهر،الفلسطينيةالأزياءعلىالخرافيةالأسوداستمرتوقد،الزخارف
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تأثيروهذاجناحانولهالصقرأوالنسرورأصالأسدجسملهالخرافىالأسد

بالخيلالكنعانيوناهغرقد،للقرةرمزاالحصانكانالكنعانيينرمنوفى.بابلى

الثيابرخرفةنىالآنحتىيظهرومارالالاسلامظهورمنذالاهتماموتحدد

والصبر.للتحمليرمزركانللجملرمزيةرسوماتأيضاظهرتوقد.الفلسطينية

الآدمية.للزخرفةأشكالاالثيابعلىالفلسطينياتتطررولم

الفلسطينيةالأزياءعلىالموررثةالزخرفيةللوحداتالسابقالعرضخلالمن

شعبية-جغرافية-فلكية-تاريخية-أسطوريةرمورالمحملوحداتأنهانجد

الشعبيةالزخرفيةالرحداتأهموتعتبر.والطيوروالخضرةبالأرضمرتبطةورمور

:)العروق(باسمشعبياتعرفوالتىالفلسطي!نيةالأزياءعلى

الصابونفلقات-السلم-الدرج-الحديدسكة-الأحجابات-الأمشاط

النخيلسعف-الحياةشجرة-السرو-الجملقدم-البقرةعين-الجملعين-

-البندورة-الوردقوارير-الزيتونشجرة-السنابل-التفاح-ال!نبعناقيد-

والعربيد-الحية-الحية-عكاشبابيك-الباشاخيام-الورد-الزهور-الخبيزة

إلخ.....القدسطريق-حيفا-الفنار-الأقمار-العمدانشجرة

الفلسطينى:التطربزفن

هذا.يومناوإلىالعصررأتدممنذالانسانمسيرةيمثلَفنالتطريزيعتبر

ورراعيةبدويةرمورلوجود،المتوسطشرقىبيئةمنجزءايمثلالفلطينىوالتطريز

دينية.وأخركط

كانالذىبشكلهلبسالنطربزفىللكنعانببنامنداداالفلسطبنيونوشنبر

كما،مهمدوروالاجتماعيةالاقتصاديةوالعواملالزمنلعبولكنتماما،يؤدى

منالمتبقيةالمنحوتاتبعضفىالرقبةحردةوعندالثوبأسفلتزبينيلاحظ

لفتاةالمرسبرمالزىوهوالكعانيةللفتاةالطويلالزىوعرف،الكعانيةالحضارة

الثالثالقرنإلىيعودالرقبةحولوزخارفالطريلةالخطوطفيهتظهركنعانية

الذىالقصيرالزىومنها،الجداريةالرسومعلىتظهروأزياءالميلاد،قبلعشر

الملابسأنعلىالجداريةالرسوموتؤكد،الوسطربطةفبهتظهرالركبةإلىيصل
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الكنعانيونكانفقد،الانسانيةالحضارةأوائلمنذفلسطينفىمعروفةالمطررة

منهذاويتضحالمطررالملابسيرتدونوالشيوخوالاطفالرالنساءالرجال

والتىالكنعانيةللوفودالقديمةالمصريةالمقابرجدرانعلىسجلتالتىالنقرض

علىعثركماوالمتأخر،والمتوسطالمبكرالبرونزعصرخلالمصرتزوركانت

تظهروهى.م،قسنة0023إلىتاريخهايعردعاجقطعةعلىنقشمنهانقوش

الركبتين.الىويصلبكنارمئزرمنالملابسوتتكرنالقتالبملابسالكنعان!نأحد

اياممندالدينبرجالخاصةكانتالتطريزاتأنراعبعضأنوالمعررف

مذهبة.خيوطاالتطريزاتهذهفىالمستخدمةالخيوطوكانت،الكنعان!ن

التطريزاتتحملإذ،البيئةفىيظهرالتطريز:التطربزننعلىالمكانممزغأئبر-

وأالزيتونبغصنشبيهتطريزفهناك،والزمانوالبيئةبالأرضمرتبطةرمورا

تأثيرمنلهالماالنعمانشقائقوخاصةالأزهارلبعضورخارف،السنبلة

)أدون(.الالهبأسطورةولارتباطها

إلىرأسهكانإذاأما،أعلىالىرأسهكانإذاالسماءإلىالمثلثيرمزوكان

الخصب،يمثلمعينشبهلعلىمثلثيناجتماعأنويقال،الأرضفيمثلأسفل

الماء،إلىالمتعرجةوالخطوطالسماءإلىترمزالتىالأقواسفىالبيئةأثرويبدو

معينضكلعلىالحجلعيونتوطرزرسمتوقد.الشرلحصروالدائرةوالمربع

جبالوسفوحهضابفىالطائرهذالوجودوذلك،نقطةبداخلهأعلىمنمفترح

فلسطين.

أشكالالقدسمنطقةأزياءفىوخاصةالصدرمنطقةعلىالتطريزاتوتظهر

وأحياناالأسديشبهحيوانكشكلوالفروسيةبالبيئةلارتباطهاالحيواناتبعض

يسميهاثمانياتشكلعلىالتطريزاتبعضوهناك،الفرسيشبهحيوانضكل

)الحمامتطريزأيضاويوجدالسفر،منعائدةإبلأىمقوطرةأ"جمالبعضهم

لأنوالتراثبامانعلاقةالتطريزمنالنوعولهذافلسطبنشمالىفى(المكتف

الكنعانمين.عندوالحربالحبإلهةوهى،بالحمامةلهايرمزكان"أمناهالاله

ينموهذاالشجرأوراقوبعضالوردأشكالالتطريزاتبعضحملتوثد
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الفنى.والذوقالزراعيةباليشةالارتباطعن

وحِسثقافىوعىعنصررةوالمطررةالمنفرشةوالزخارفالرسرماتوتمثل

خياطةمنالثوبيلزممابكلقامتالتىالفلسطينيةالمرأةأنفيهلاشكومما.فنى

لهاجنماابتكاروعلىذاتهااكتشافعلىقادرةالحسمرهفةأنهاأثبتتوتطريز

الفلسطينىالزىإلىننظرالزاويةهذهومن.الانسانىالحضارىبالتطورعلاقة

وثقافته.بأرضهالانسانارتباطعنتعبيرفالزى.المتوارثةئقافتهعنلاينفصلالذى

رسمإلىالمرأةدفعالذى،المكانىالحيزمعرفةمنلابدماثوبولدراسة

تصنعواسعةالصحراءترىالتىالبدويةفالمرأة.غيرهادونمعينةزخرفيةوحدات

ترسمتطررهعندماوهىوسطها،تعيشالتىالطبيعةمقلدةفضفاضاواسعاثوبها

لذاخلفها،تجرهوكانتجداوطريلعريضثوبهاأننجدلذا،تتخيلهأوماتراه

بالشويحية.حزمهإلىتضطر

أشجارمنبيئتهافىيوجدمابكلثوبهارخرفتفقدالريفيةالمرأةأما

الثوبمنوطولاعرضاأقلفكانبيئتهامعالثوبوليتلاءممطررةوثماروأرهار

.البدوى

التجاريةالأسواقإلىإلاتغادرهولابيتهاداخلفتعيشالمدينةفىالمرأةأما

إلىلايصلالطولفكانوالبيئيةالاجتماعيةظروفها7معمتناسباثوبهاكانولهذا

يكونوربما.الساقيظهربحيثمختلفةبأطوالالأرضعنيرتفعولكنهالأرض

"بعلى،رىومنهاكنعانيةلأزياءاستمرارالعلهأرالغربيةبالأزياءتأثرهامنهذا

الركبتين.إلىيصلالذى

الثوبصنعورمان،المكانجغرافيامعرفةمنلابدماثوبولدراسة

.السائدةالشعبيةالثقافةمنجزءهىوالتىصانعتهثقافةمدىومعرفة.خياطتهأو

فالمرأة،الأجيالتتناقلهاالسنينمئاتمنذمتوارثةئقافةتمتلكالفلسطينيةالمرأةولأن

وتقاليدها.وثقافتهاوعيهامعيتناسبماتنقلالثربعلىالزخارفترسمالتى

شمالىفىالبدوىالزىنجدبفلسطينالمرجردةالأزياءاستعرضنالاذا

وبعدهماالمكانينلاختلاتوذلكبينهماواضحاختلافمعوجنوبهافلسطين

http://www.al-maktabeh.com



-018-

والزى.الحضارىوالمرروثوالثقافىوالاقتصادىالاجتماعىالوضعولاختلاف

منالزخارفوتختلف.فلسطينفىالسائدالزىوهر،بالزراعةيرتبطالريفى

حتىولتميزه،ساحلأوجبلأوسهلبينماالبيئةلاختلافأخرىإلىمنطقة

الأشكالبتكرارتتميزالأزياءوهذ..السائدةالثقافةفىبسيطاكانلو

ماعلىتدلالتطريزاتهذ.أنعلى،وتنرعهبالتطريزالثوبوبغنى،الهندسية

الفولكلورلأن،والشجرةوالزهزكالنجمةالبيئةعنالمعزولةكيرالطبيعةفى

طبيعةعنناتجوهذاالاستقراربحياةيرتبطرراعىفرلكلورهوفلس!طينفىالسائد

الفلسطينى.المجتمع

وجانباهأسفلهفىعامبوجهالفلسطيىالثوبولّطريزرخارتولركزبر"9-

الشريرةالأرواحبأنسائدشعبىاعتقادهناكلأنالصدر،فتحةوحولوكمامه

الىالمرأةتضطرولذلكالانسانجسمفىالمرجودةالفتحاتمنتتسللأنيمكن

.الثوبونهاباتفتحاتتطريز

الثوبمنالتطريزاتتزخذالأحيانبعضوفىالابداعمننوعوالتطريز

تكونبالثوبالتطريزأماكنأنبالذكروجدبرالجديد.الثوبعلىوتثبيتهاالفديم

ناحيةوهذهوجميلةمتينةتظلولذلكالثوبقدمبدرجةتبلىولامتانةكئر

وفنيا.ماديااقتصادية

متعددةأسماءوتوجدالراحدةالمنطقةداخلحتىالفلسطينىالزىويتعدد

لأثوابأسماءبهاتوجدوحدهااللّهراممنطقةالمثالسبيلفعلى،االأثرابلهذه

الآخر.عنوتطريزهرخرفتهفىيختلفثوبوكلعدة

تماماندركفانناأحياناالمطررةالزخارفمدلولاتتعرفلاالمرأةكانتو)ذا

،مبتكرةأومقلدة،خياليةأوعفويةكانتوانحتىرخرفةأوحركةمنماأنه

المنطقةبثقافةيرتبط،قائمواقععنحىتعبيرفهىلهذا،والزمانالمكانخارجهى

محتويةأنهاسنجدومدلولاتهاالتطريزاتبعضاستقراءحارلناداذا.فيهاقامالتى

نجوممنالماءفىوماوالأرضوالزرعالتضاريسمنالطبيعةفىماعلى

لمالمعتقداتلبعضإضافةوكراكب
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الفلسطينية:الشع!ةالأرباءعلىاقطونفىالمستخدمةالغرر9لو2ص

فىيعطىالذىالأساسوهىالقطبةباسمالشعبيةباللهجةالغررةتعرف

فىالمتبعالأسلربهىوالغررة،المطررةالزخرفيةللرحداتالعامالشكلالنهاية

التطريز.

أهمها:ومنقعدعةالفلسطينىالتطو!وفرر"

علىوتعتمدوأقدمهاالغررأهممنوتعتبر:)التصلي!ة(الفلاحيةل!الغررة

فيمكنهذاتعذرداذاواضحةالنسيجخيوطتكونأنويجبالعدطريقة

دّبتثمالزخرفيةالرحدةعليهايطررثمالخيوطواضحةقماشقطعةاحضار

باسمشعبياالطريقةهذهوتسمىلهاالمحددالمكانفىالأصلىالثوبعلى

التركي!ب.طريقة

وطريقة)الكانافاه(التطريزإلاهىماالفلاحيةالغرزأنلنايتضحسبقمما

.المضافبالنسيجالتطريزهىالتركيب

وأقطيفةقماشعلىالنوعهذايستخدمماوغالبا:التحريرىلأفرزة

الخلفمنوتسرجالقماضظهرعلىوترسمالزخرفةتعد،جوخأوصرف

وغالباالتطريزخيوطتوضع،القماشوجهعلىتطريزهاالمرادالزخرفةفتظهر

بواسطةالخيرطتثبتثمالزخرفىالشكلعلىالقصبَخيوطمنتكونما

بالخيوطبالتحربرىتعرفالغررةوهذه.الخيطلوننفسمنرفيعخيط

بالحرير.التحريرىباسمفتعرفالحريريةبالخيوطنفذت!اذاالمقصبة

أسلربوهوالسيرماغرزةإلاهىماالغرزةهذهأنلنايتضحسبقمما

قيكى.

خاصةبطريقةتطريزهيتمالفلسطينىالثوبأنالمعروفمن:اللفعررة)3(

بعدوذلكأولاالثوبقطعتطريزيتمأنوهىالفلسطينيةالمطررةتتبعها

بغررةوذلكالأثوابفىالوصلاتتجميليتمثم،خياطتهيتمثمتفصيله

جانبإلىفهىمهمةاللفغررةووظيفة.ماثلةأوأفقيةكانتسواءاللف

منهايتكونالتىالنسيجخيرطتنسيلعدمعلىأيضاتعملفهىالثوبتجميل
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الثوب.

والتىالشائعةالحشوغررةالاهىماهذهاللفغررةأنلنايتضحسبقمما

نعرفها.

وقد.الفتياتوثيابالسراويلوفىالكبارثيابفىوتظهر:السنسالفررةعوو(

ومعتقلاتسجونداخلالفلسطينىبالمقاتلحالياالغررةهذهارتبطت

تراثهمعنينفصلرالمالمعتقلاتداخلالفلسطينيرنفالمعتقلون.الاحتلال

أهلهممنيطلبرنفكانراالكنعانيينأجدادهمعنورثوهالذىالفلسطينى

لهمأحضرواأنربعدالتطريز،بتنفيذيقومواحتىوابرخيوطإحضار

كلمنهموأخذتبتفتيشهمالاحتلالقراتقامتبالتطريزالخاصةالخامات

الألوانمتعددةمناشفطلبوابلهذاعندتفكيرهميقفولمالتطريز،أدوات

التطريز.فىالخيوطتلكواستخدمواالمناشفمنالخيوطتنسيلعلىوعملوا

الزخرفيةالوحداتجميعتنفيذبواسطتهاويتمالمهمةالغررمن:المدفررة،صه

النسائيةالفلسطينيةالشعبيةالأزياءمعظمفىوتستخدمالحادةالتعرجاتذات

تمتوالتىالمتوازيهَالخيوطمنالمكونةاللونيةالحزمبجمالالمدغررةوتمتار

بواسطتها.

.الفرعغررةإلاهىماالغررةهذهأنأرىواننى

الوحداتبعضلفصلالثيابفىالغررةهذهتستخدم:النسشبنفررة7!ص)6(

الثوبمنالسفليةالأجزاءفىتظهرماوكالبابعضها،عنالزخرفية

الثرب.وكمام)الحطة(أوالسروالأو

البطانية.كرزةإلاهىماالغررةهذهأنيتضحسبقمما

.الزجزاجبغررةنعرفهاالتىوهى:الزكزاكفرر-7(ص!لا

فعلاوهى)النباتة(بغررةتعرفماوهى.شائعةالغررةوهذه:.التنبيتةفررة!(

الماكينة.غررةتشبه

الغررةهذهاستخدمتوقد.بالماكينةوتعملحدينةغررة:الماكينةفررة9(ص

اللمساتعنالزخرفىالشكليبتعدالغررةوبهذهالزخرفىالشكللتحديد
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لمرر!-4-،ررحوًرلأءممو/*.و!ا.البدوىالتطريزفيهايشخدموالتىالجميلة

لأ\ص!!3:النطونفىاسنخدمتالنىوالأثوات!امات

وذلكاليدوىالنولمنبيتأىيخلرلمفلسطينفىالتطريزظهررعند

أولاالصوفعرفواوقد.فلسطبنفىوالحفرياتالآثارعلماهمدلرلاتحسب

والقطنالحريرعرفواثمالقدماءالمصريينعنرراعتهنقلراحيثثانياوالكتان

الزمن.مرورمعالاخرىالأقمشةوأنواع

عصروخلالالتطريزفنظهررمعظهورهاوبدأ،قديمةالتطريزخيوط

بدرجاتهالأرجوانىاللوناحتلوقد،الخيوطبصباغةاقمراالثلاثةبفتراتهالبرونز

الخيوطثموالقطنالحريرمنثمالصوفمنالخيوطكانتوقد.الأولىالمكانة

المقصبة.

القطنى،الخيط،الحريرىالخيط:التطريزفىالمسنخدمةالحيوطأنواعوأهم

الماكينة.خيط،المقصبالخيط

فىالجلديةالأزياءظهورلازمتوقد،فلسطينفىقديمةالإبر:الابر

0054منذوذلكبفلسطينالتطريزفنبظهوروتطورتالقديمالحجرىالعصر

الإبرظهرت.مقالثالثالألفوفى،والعاجالعظممنوكانت،.مقشة

صناديقداخلالإبرمنكبيرةكمياتعلىعثروقذالفرلاذيةالابرثمالبرونزية

المتأخر.البرونزعصرإلىتعودفلسطينفىبرونزية

ءعه!ه
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لفلسطينيلااءلارلاا

منكيرحدالىالفلسطينيةالأثوابأشكالك!قارب:الفلسطينيةالأئواب

الآتية:الأنراعومنهاالعامالشكلحيث

خاصوهوالأسرد،الحريرمنيصنع:القد!س()الثوبالملسثوب

محدودةألوانهبأنويتميزالمقدسىأوالقدسالثوبعليهويطلقالقدصبمنطقة

قليلا،ويكرنالكمونىالأصفراللرنأحياناويضافالأحمراللونعليهوشميطر

واحد.بلونتنفيذهويمكن

وبمقدمةالرقبةفتحةم!صففىطرليةوبفتحةالشكلدائريةالرقبةفتحة

الحمص.حباتوبزخارفالمعينبشكلهندسيةبزخارفكبيرةمربعةقطعةالثوب

كبيرةليستبمسافةالمربعقبلماإلىوبمتدالثوبأسفلمنعريضينشريطينويمتد

التطريزفىواستخدم.الخرافىالمجنحوالأسدالحياةشجرةمنتتكونوالزخارف

الثوبظهرفىأيضاالأشرطةوتتردد.الحريريةوبالخيوطالكاملةالفلاحيةالغررة

والتطبيقى.الزخرفىالأسلوببنفس

علىحافظواالذينالمجدلمدينةأبناءبأيدىيصنع:المجدلاوىالثرب

أنواعأشهرومنغزةإلىنزوحهمبعدوخاصةالآنحتىوالنسيجالغزلصناعة

لاستخدامنظراالاسمهذاعليهأطلقوقدوالنارالجنةثربالمجدلاوىالثوب

إلىيرمزوالآحمرالجنةإلىيرمزالأخضروالأحمر،الأخضرباللونينخطوط

الافلاحيةبالغررةرخرفيةبوحداتحريريةبخيوطالثوبهذاصدرويطررالنار.

بالحرير.التحريريةبغررةرخرفيةبوحداتوالأساورالكاملة

وهوالأصودالقماشمنويصنعالسبعاوىالثوبوشمى:السبحبثرثوب

ويطرزأسودالفتاةثربويكون.الخاصةالتقاليدإلىتخضعالتىالألوابمن

ثوبهايكرنوالعروس.كثيرةالزخارفوتكونالأررقاللونوهرواحدبلرن

وأالنقاطبعضوعليهأزرقثوبهافيكرنالأرملةأما.متعددةبألوانمطررا

يكونالمسنةوثوب.المتدرجةالخضراءبالألرانوتنفذالصغيرةالزخرفيةالتوزيعات
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.لأررقبامطررا

الآثوابومنالكنعانمِنمنذجداالقديمهَالثيابمن:الئررثىالثرب

الم!نسرجةالملونةبالخطرطويتميز.الاسلامىالعصرفىوكذلكفلسطبنفىالسائدة

متعددةمناطقفىالنوعهذاويظهر،الآنحتىمستخدماالنوعهذاومارال

فىفواحدةالطوليةالخطوطاتجاهفىالعامالشكلأماالألوانفىيكونوالاختلاف

.والمجدلنابلسثوب

قبيلةنساءوبخاصةالسبعبئرمنطقةمنالمتزوجاتترتديه:المركرمالثوب

بغررةالرقبةفتحةحولويطررطولىشقلهاالشكلدائريةالرقبةفتحة،التياهه

الحريرأوالستانمنقطعةعنعبارةوالخلفالأمامفى)سفرة(وتوجداللف

شكلعلىالقطعةوهذهالصفرةإلىالمائلالبرتقالىباللونخطوطعليهاالأحمر

الصدرعلىمربعةقطعةوتوجد)الزكزاك(.بغررةا!تافعلىتثبتمثلث

ويحيطالصابونفلقات،الأحجبة،النخيلسعفمنهاالشعبيةالزخرفيةبالوحدات

النوعمنفهماا!مامأما.الخارجإلىرؤوسهامثلثاترخارفالمربعةبالقطعة

ويزينوربعمترحوالىمحيطهايبلغجداراسعةفتحةله)الأردان(باسمالمعروف

القماشمنمستطيلينالثوبأسفلإلىالوسطمنويمتدالساتانمنشريطالفتحة

والألوان،مثلثاتإلىيقمسموالمربعمربعاتإلىَيقسموالمستطيلالساتان

زخارفوتوجد.التنبضةبغررةتثبتكلهاالساتانوقطعوالاحمرالأصفرالمستخدمة

الجانبين.فىوأيضاالمستطيلينبينتصل

الألوانمنطوليةبأشرطةالحريرالمخططالقماشمن:المقلمالثوب

الرداءهذاطولويصل.دائريةالرقبةفتحة.الأبيض،البرتقالىالأحمر،،الأزرق

علىمورعةزخارفويوجد،الكاحلإلىيمتدآخرجزءبهويتصلالركبةأسفل

الفلسطينيةاللهجةوفىبالركامةويزينالنخيلوسعفنباتاتعنعبارةالصدر

هذامعريرتدىمنسوجةرخارفبهاحريريةبشملةالوسطويضم)التنتنة(الشعبية

الطرحة.دشبهأْرأسكطاءالرداء

الخليلمنطقةفىوبخاصةالفلسطينيةالمناطقبمعظميوجدالجلا-ثرب!

أفارم!لممحم!13!ا!ما

/صا"
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الزخرفيةالوحداتمعالسلأيانأوالحريرقماشباستخدامويتميزالسبعوبئروكزة

.الثوبعلىالمطررة

الاسمهذاعليهأطلقوقدقديمعريقثوب:(الملكة)ثوبالتلحسالثوب

بخيوطمخططثوبوهوالكنعانياتفلسطينبملكاتالخاصالزىكانلأنهنظرا

دقيقةفنيةبطريقةويزخرفالحمرةالىالمائلالبنىاللونالىيميلومعظمهاداكنة

الثوببمقدمةالشكلمربعةوقطعةآا!مابطرلالمضافالنسحبطريقةويزخرف

بغررمثبتةالقطعوهذهأيضاالجانبينوعند)السفرة(عندأخرىوقطعالصدرعند

المطررةعليهتطلقالمضافبالنسيجالتطريزأنوأشرتسبقوكما،الزكزاك

.)التركيب(الفلسطينية

رخارفأيضاوتوجد،الكنعانيونقدسهاالتى)الحية(عنعبارةوالزخارف

الزكزاكفهىالمستخدمةالغررأماالصغيرةوالدوائرالثمانيةوالنجمةالقمحلسنابل

بالحرير.والتحريرىالمقصبةوالتحريرىالمائلةواللف

التطريزفنفىمتمرسةفنانةيدإلىيحتاجالملكةثوبأنلنايتضحسبقمما

والحريرالقطيفةبخامةوبخاصةالمضافبالنسيجالتطريزفنلأن.الزخرفةوفن

التنفيذ.فىودقةمهارةالىيحتاج

شكلعلىيرسموكان،كنعانىبمعبودالاسمهذايرتبط:الدجانىالثوب

سمكة،يدبكلويمسك،سمكةجسموالسفلىانسانالعلرىنصفهخرافى

الفلسطينية.والقرىوالعائلاتالأفرادعلىيطلقالمعبودهذاومارال

الضيقةا!مامذوالدجانىالثوب:نومحنعنمحبارةالدجانىالئرب

فتحةبالعد.التطريزعمليةليسهلواضحينولحمةسداءمنقما!ثنمنويصنع

منفذةوالزخارفالأخضرالساتانأوالحريرمنبشريطمزينةالشكلدائريةالرقبة

.الحريرىبغرره

العلوىالخلفىوالجزء)السفرة(عليهانطلقوالتى)الردحة(الثوبوكتاف

هذهعلىويثبتالأرجرانىباللونالقطيفةقماشمنبقطعةيزين(الثوب)خلف

بالألوانومطررةكبيرةمثلثاتعنعبارةهندسيةبأشكالالساتانمنقطعالقطعة
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بالخيوطرخارفهنفذتوالصدر.النجمةمنهاهندسميةرخارفوعليهاالمختلفة

والأسورةالقميصكمامفثبها!مامأما.الكاملةالفلاحيةوبالغررةالحريرية

منويمتدبالحريرالتحريريةبغررةوالزخرفةالساتانقماضمنبشريطمزينة

وهذهالألرانالمتعددةوالقطيفةالساتانمنعريضشريطالكتفإلىالأسورة

نأكيرتقريباالجنابدورانإلىالخلفومنالأماممنالثربتزينأيضاالأشرطة

وهندصيةنباتيةوالزخارفالخلفيةالأشرطةبينأيضامطررةتطعةتمتدبالخلف

والتحريرىلتثبتالتركيبةغررةالتطريزفىواستخدمتومعيناتمثلثاتعنعبارة

الأبيضبلرنهالدجانىالثربوتميز.والتنبيةالكاملةوالفلاحيةواللفالمقصبة

تكونوأحياناسوداءبأرضيةرلكنالثوبنفسدجنبيتفتياتتلبسوأحيانا

واسعةبكمامالدجانىالثوبمنآخرنوعويوجد.الشكلمربعةالصدرفتحة

.()الردان

الرملةقرىبعضفىويظهرالأسودالقماشمن:العرو!أوالزمالثرب

ألوانعدةباستخدامويتميز(حنينوادى-الترصتل-صرفند-سالم)بئرمثل

الصدرفتحة.الربيعفصلفىأرض!طعةأشبهوتطريزهالثوبهذاتطريزفى

أما.التنبيتةوغررةاللفبغرزةتطريزوحولهاالأماممنشقولهاالشكلدائرية

-المزهريات-الرب!ع)عرقأهمهامتعددةرخرفيةبوحداتفمطرزالصدر

اللونية.بتدرجاتهاكثيرةوالألوان(النعمانشقائق-الحنونزهر-العصافير

طولوعلى.كبيرمربعبشكلالثوبمقدمةفىالصدرعلىتتركزوالزخارف

ماإلى)السمكة(القصةعندشريطانوأيضاالجانبينوعلىالأساوروعلىا!مام

ضجرةوحدةعنعبارةالزخرفيةوالوحداتكبيرةليستبمسافةالصدرمربعقبل

إلعصافير،-المزهريات-الربيعوعرقوالديركوالطيهوروالنباتاتوأزهارهاالتفاح

التنبيتة.وغررةالكاملةالفلاحيةبغررةالتطريزونفذ

الحريرمنمصنوعوهوالخليلمنطقةقرىفىيظهر:الاخضارىالثوب

عنعبارةرالزخارفالأ!اممنطرلىشقولهاالشكلدائريةالصدرفتحةالأسود

فصلمنمستمدةوألوانهاوالزخارف،المتعددةالأزهار-الوردقوارير-العصافير

تنفيذهيمكنوهذاوالظلالضوءيوضحممااللونيةوبدرجاتهازاهيةوالألوانالربيع
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منالنرعهذاأنويبدو)الشانجا(.عليهانطلقوالتىوالمتدرجةالملونةبالخيوط

الفلاحيةالمستعملةوالغرر.الزواجصعلىالمقبلاتالفتياتيخصالأدراب

.والتحريرىوالتنبيتة

ولكنالفلسطينيةالأثوابمنكثيرةأنواعاتوجدأنهلنايتضحسبقمما

الزخارفمنجداكبيرةكميةوجردجميعهاالأرياءلهذهالمتميزةالسمات

الصدرية،مثلالفلسطشِياتالنساءترنديهاأخرىملابسوتوجد.والتطريزات

الصلطة.،()الصرطليةالقفطان،التقصيرة

منمقفلةوالصدرية-ريافاى-عكا-رحيفا3صياصدير!تثبه:ْالصدرية

بينما،مغلقينالأيمنوالجانبالأيمنوالكتفكماموبدونالخلفومنالأمام

للصدريةالفتاةارتداءينمطريقهماوعنمفتوحانرالأيسروالجانبالأيسرالكتف

بوحداتمطررةرخارتبهللصدريةالأمامىوالجزءبالأررار،الفتحاتهذهوتقفل

الكمونىفالأصفرالألوانأماالنخيلوسعفوالأحجبةالمثلثاتعنعبارةهندسية

.والأزرقوالبنفسجىالقاتموالأحمر

صمر!عنطفجم!هط!طقدسكلىذس-الثوبفرقالنساءترتديها:التقصيرة

الأزرقاللونمنتبهونماوكالباالقطيفةقماشمنوتصنع،كة!وقرىس

التقصيرةنهايةحتىالأماممنمفتوحاجاكبتعنعبارةوالتقصبرةالأحمر،أو

الزخرفةأمادائريةالرقبةوفتحةبعدهأوالرسطإلىطولهايصلماوغالبا

الزخارفأما،طلأنحوقصقطش!طيخه3صنمصنوعةالقد-صىكاصولحقصيوة،فهندسية

هذاوبداخلأعلىإلىفتحتهاالمتجهالعميقةالأقواستشبهأشكالعنفعبارة

بعضهايهىوالمقصبةالتحريرىكررةالتنفيذفىواستخدمتدائريشكلالشكل

التقصيرةوبطرلالأمامومنالرقبةفتحةوحولالأشجار،أوراقبأشكالأعلىمن

علىيحتوىعريضإطارا!مامنهايةوعلىوالخلفالأماممننهايتهافىوأيضا

المقصبة.التحريرىبغررةنفذتوكلهاحلزونيةودوائرمتعرجةرخارف

وخل!!.مناطقعدةفىيظهر:القفطان

.أنواععدةولها)الصرطلية(
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بالأرهار.الملرنةالصرطلبة،11

والحمراء.الخضراءبالخطوطالملونةالصرطلية21،

المخمل.الصرطليةلم31

فىالكباربهاويختصوالبيضاءالصفراءبالخطوطالملونةالصرطلية41،

النساء.منالسن

كلفىالأمامية!ض!يون-الفحةلكوم

منملونشفافثربعلىوترتدىالوسطمنطقةالىيصلأسردقيطانمنها

ويضمرلإ-ص!حم!د.نوعاسميكثوبأوالثمينالقماش

علىويرتدىالصرطليةللونملائماالشملةلرنويكوننوعاعريضةبشملةالوسط

الكتف.علىأطرافهيتدلىبحيثمزخرفاشالاالرأس

القماشمن5َ!َ:المطررةالبيضاءالصرطلية51،

النخيل-سعفالزخرفيةالوحداتوأهموالأحمر،الأسودبلونينمطررةالأبيض

منتمتدأماميةفتحةالصرطليةولهذه،والأحجبةالمثلثات-الشكلالمعينةالأزهار

أحدهمافقطأرراربثلاثةأعلىمنوتقفلالأقدامإلىالصرطليةنهايةحتىالعنق

بدونوا!مام،الصرطليةصاحضةعنوالحسدالشريرةالروحلإبعادأزرقلونه

رالسنسال،،الكاملةالفلاحيةبغررةالتطريزوتَمفمطررةالأساورأماتطريز،

الأنواعلهذهالسائدةالغررةهىالسنسالغرزةأنالاعتبارفىالأخذمع،اللف

القفاطين.من

وتزخرفهلسطيمشبمالفىوتظهو:المقصبةبالخيوطالمزينةالصرطلية61،

عبارةوالزخارت.الزكزاكوبغرزة.التحريرىبغرزةوتطررالفضيةالمقصبةبالخيرط

بالزجزاج.نفذتوالعرضيةالطوليةالخطوطأما.الأحجبةالورد،الأرهار،عن

قطعةبواسطةمزمومةأرجلهرفتحتىواسعسروالمعالصرطليةهذهوترتدى

أجلايةالعامشكلهفىيمث!بهقصيرثوبالصرطليةتحتويرتدىداخليةطةمطا

الرفيع.والزجزاجالمقصبةبالخيوطصررةويزين(الخليل

ثوبمعوترتدى،لحمبيتمدينهَفىوتظهر:الصرطليهلح!حمية71،
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نفسهىوالزخرفة،الاطاراتعلىالاولايطررالمقلمقماشهاوبنفسالملكة

الصرطليةكمامعلىيطرركما،الملكةثربفىالمستخدمةالزخرفيةالرحدات

التلحمية.

لفتياتصوراالمستشرقرنتركوقدفلسطبنفىقدبمةالتلحميةوالصرطلية

الصرطليات.برندبنوهنوالقدسلحمبيتمدينةمن

علما،الحريريةوالخيوطالمقصبةالتحريرىبغررةفنفذالصرطليةتطريزأما

الأردان.ذاتا!ماموعلىالصرطليةجانبىعلىورعتالزخرفبةالوحداتبأن

السبعبئروحتىالفالوجاجنوبوالممتدةالأعرابرىمنجزء:الصلطة

الصوفمنومصنوعةالكوعإلىتصلواسعةكماملهجلايتعنعبارةوهى

ياقة.لهاوليسالأردافتغطىحتىتصلطويلةوهىوالأسودالأررقالجرخأد

وفنحتىالأماميةالفتحةعلىتحاكالألوانمتعددةخطرطعنعبارةوالزخارف

منالشكلمثلثةقطعوالخلفالأماممنويزينهاالصلطةجانبىوعلىالذراعين

الثوبوبخاصةالمطررالثوبفوقالصلطةوتلبس.الألوانالمختلفالساتانقماش

الفلسطينيةوالصديريةوالصرطليةوالتقصيرةالصلطةترتدىولاتزالأالمرقوم"

الفلسطينى.العربىللشمعبالحضارىوالوجردالاستمراريةيؤكدوذلكالقديمة

بزخارتيطرربأنهويتميزفلسطينمناطقجميعفىيسّشر:السروال

إلىالركبتين.ومنالقدمينالىالركبتينمنالممتدالسفلىالجزءتغطىتكادجميلة

الكاملةالفلاحيةبالغررةالتطريزوينفذتدريجياالتطريزيقلالسروالأعلى

وسعفوالأحجبةالمعينعنعبارةوالزخارف.والسنسالالمائلةواللفوالنصفية

متعرجة.وأشكالالترمسوحباتالحمصحباتوعرقالنخيل

طولكرممنمنطقةكلوتخصبفلسطينمميزةأخرىسراويلوتوجد

والجليل.وغزةالرملةومنطقةالخليلومنطقةوالدجانىوجنيننابلسومنطقة

)الشلحة(باسمويعرفالداخليةالملابسمنآخرنوعويوجد:الشلحة

أما.الخليجدولفىالاسمبهذامعروفةالشلحةوهذهحمالتينلهثوبعنعبارة

الملابس.تحتيرتدىوالذىالنهارقميص)الكمبنيزون(بمصرلهاالشاثعالاسم
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القديم.المصرىالعصرفىالقراينحاملةفقبةمن،يىلعلهأنهأرىواننى

مربعةقطعةعنعبارةبالفتباتخاصالأول:نوعان:المنادول

برحداتوتطررس!بمتر032*همستطيلةأرس!يمتر353*هحوالىمساحتها

الأطرافأما.الأربعةالأوكانتطرروأحياناققابلتينركتبنعلىسَركزرخرفية

بأيديهن،الفتياتوتحملهبالخرر،تزخرفوأحيانانرعا،طويلةبثراريبفت!مهى

وطرفالحزامتحتطرفيكونبحيثجرانبهأحدمنالحزامعلىيرضعماوغالبا

بألوانمناديلعدةفتاةلكليكونماوكالبا.الثوبجانبىأحدعلىيتدلى

والحداء.والثوبالرأسغطاءلونمعتتناسببحيثمختلفة

القتامةالىتميلألرانمنويكونالسنلكبارالمناديلمنالآخروالنوع

رخرفة.وبدون

:الرأصأكطية

وتنتهىالشكلمستطيلةالقماشمنقطعةعنعبارة:الأبيضالرأسفطاء

النوعوهذا،الأربعةالأركانعندبسيطةرخرفةوتوجدالقماضنفسمنبشراريب

غطاءويوجد.الأثوابمعظممعالنوعهذاويلبس،الساحلمنطقةفىمنتشرا

شفافاوقماشهالسابقالغطاءعنالمساحةفىأقلويكونالجبليةالمنطقةفىرأس

)الشاشباسمشعبياالرأسغطاءويعرف،والشراريبالزخرفةمنوخالولامعا

.(الخرقة-الغدقة-

النرعوهذابشراريبأطرافهاوتنتهىمطرزةمستطيلةقطعة:الأسودالغطاء

القبائللدىالرسطىالمنطقةوفىالشمالوفى)النقب(الجنوبيةبالمنطقةخاص

بفلسطين.القبائلعندأساسىالغطاءهذاأنويلاحظالعربوبعضالبدوية

رؤوسهنعلىأسودغطاءنساؤهاتلبسالنقبمنطقةفىالقبائلبعضوهناك

هندسية.زخرفيةبوحداتالغطاءسطحمعظمويغطى

مربعغطاء:البنفسجىالأصمفر،،الأخضر،الأحمر،الأررقالغطاء

كأحزمةالغطاءهذاوششخدمالحرير،منويكونجداطويلةشراريبلهالشكل

.كحزامالمسناتيستخدمهوالشمالوالساحلالنقبمنطقةفى
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منوتختلفأنواععدةلهاوالطاقيةالرأسكطاءتحتتلبس:الطاقية

ومنها:أخرىإلىمنطقة

أسفلأسردبخبطونربطومزخرفةالثوبفماشمن:6الصمادأوالوتاية

منصغيرةقطعاالأماممنويرضعالشكلدائريةالذهبمنكبيرةقطعةوبهالذقن

وهرالبرقعاليهيضاففلسطينمنالجنوبمنطقةوفى،التركيةالفضيةالعملات

الذهب،أوالفضةمنقطعةنشاهدوأحبانا،اللثامتشبهالقماشمنقطعة

القبائللدىنراهالنرعرهذا،الأنففتحتىأحدمنسَدلىأالشنات(باسموتعرف

مثلعربيةمناطقفىبدويةأخرىقبائللدىأيضاويوجدبفلسطينفقطالبدوية

الجزيرةوجنوبوالعراقوالأردنالضاموباديةوسيناءوالسلوممطروحمرسى

العربية.

رخرفيةبرحداتوتطررالثوبلوننفسمن:الطاقيةباصميعرففطا.

ويحلىالذقنأسفليربطشريطأوخيطبواسطةالرأسعلىوتئبتهندسية

الذهبيةبالليراتالطافيةوتزين)المخكة(القطعةهذهواسمكبيزةذهبيةبقطعة

الطاقيةعلىالأماممنتررعأوالأماممنالطاقيةعلىخطينأودائرىبشكل

فضيةقطعايخضعرنالفقراءأما،الثوبعلىالموجودةالزخرفةمعسَلاءمبحيث

وتعرفالرأسلتغطيةالقماشمنقطعةالطاقيةعلىوتثبتالذهبيةمنبدلا

شراريب.أوتطريزبهوليسبالشاش

ويخلفالشكلمخروطىطربوشعنعبارة:الشكلالمخروطيةالطالْبهْ

عليهويوضعالأرجوانىأوالأحمرالمخملمنويكونالثوبلونعنقماشه

علىجدابسيطالتطريزويكونمطررةغيروالطاقيةصفينشكلفىذهبيةجنيهات

الحافة.

وتكونالساتانقماشمنأوالحبرقماشمن:)الحبر(قماشمنالالافبة

المناسباتفىوتلبسىالذهبمنواحدصفعليهاويوضعالثوبقماشنفسمن

بواسطةويثبتمطرركيرالشاشباسميعرفرأسغطاءالغطاءهذافوقويوضع

.دبوس
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تصنعمتينةسرداءخيوطعنعبارةالشاشتحتترضع:الشبكةطاقية

الطاقيةشكلالنهايةفىوتكونبالخررتزينثمباليدوتشكلالسنارةابرةبراسطة

.الصغيراتوتلبسهاشبكى

المدنفىوانتشرت،التاريخقبلوظهرتفلسطينفىقديمة:العصبةغطاء

.التغييراتبعضمعالآنإلىواستمرتالبرونزعصرخلالالفلسطينيةوالقرى

رأسغطاءوضعبدونشعرهاحولالعصبةتربطالفلسطينيةالفتاةكانتوتديما

ذلك.إلىتشيرالمنقرشةالكنعانياتالنساءوصور.العصبةتحت

،غزةنساءوترتديهامطررةغيرالأسود،القماضمنقطعة:الأصبودالغطاء

لايمكنترتديهعندماالفتاةلأن)القنعه(باسميعرفالرأص.وغطاءالبلحدير،رفح

بالقنعهوسميتالزخرفةمنوخالمغطاةيظهرهاالزىهذالأنأحديعرفهاأن

الجسم.معالميخفىالذىكالقناعلأنها

الراسعلىبوضعهاترتديهاولكنهاالرجلعباءةتشبه:النساليةالعباءة

فىوخاصةالفلسطينيةبالباديةالمتزوجةإلالاترتديهاوالعباءةجسمهابهاوتلف

المخططةالعباءةوشمىآخرنوعويوجدسوداءتكونماوغالبا.السبعبئرمنطقة

بالعباءةوتعرفرماديةأوسوداءطوليةخطوطوعليهااللونذهبيةالأرضية

وأسفلها.أعلاهافىاللونوردىعريضخطولهاالأطلسى

قماشمنمربعةقطعةعنعبارة)الشملة(ومنهامتعددة:الأحزمة

الفتاةوكانتالخلفمقوتربطالخصرحولالثملةوتلفبشراريبوتنتهىالحرير

أما.المخططالحريرمنالقماشويكرنرفيعةفتظهرطياتشكلفىالشملةتضع

الألوانمنأقمشتهاوتكرنعريضبشكلالوسطحولفتربطهاالمسناتالنساء

منطقةوفى،الساحليةالقرىوبعضالجبليةرالمدنبالقرىخاصةوالشملةالقاتمة

السن.وكبارللفتياتعريضةوهىأرجوانىلونهاكانالنقب

عنعبارةتزينهاالتىوالخطوطبيضاء،أرضيتهاالشملاتمننوعوهناك

أنحاءجميعنىالنوعهذاأنويلاحظ،الرجالويستخدمهاورفيعةطوليةخيوط

النساء.علىاستخدامهاويقصرأرجوانىيكونفانهالنقبمنطقةباستثناءفلسطين
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ويطرزالقماشمنيصنعالحزاموهذابالفتياتخاصاَخرنوعويرجد

الحديثة.الجلديةالأحزمةلثهوهرجميلةوأرهارونباتيةهندسيةبزخارف

نفسمنقماشقطعةتزخذبحيثللفتياتالأحزمةمنآخرنوعويوجد

الشباباستخدمهالنوعوهذاالصغير،الخررمنبوحداتوتطررالثوبقماش

الدبكة.الشعبيةبالرقصاتالمهتمرنوخاصة

كانالنوعوهذاالطويلةبالشراريبوتحلىالمطررةالثشطمنأنراعاووجدت

)المخلاة(.الشعبىواسمهاالرعاةيستخدمه

لارمفلسطينفىللرجالالشعبىالزى:للرجالالفلسطينيةالشببيةالأزياء!

جلودمنكانقديمرىوأول،التاريخقبلماعصورفىظهورهمنذالفلسطينى

لهنقرشوأقدم.والكساءالغذاءعلىالحصولأجلمنيصطادهاالتىالحيوانات

نقوضوهى.مقسنة00035إلىتاريخهايعردفلسطينومغاراتكهوففى

العصرفىظهرمنسوجفلسطينىشعبىرىوأول.قطفةوأمالسبعبئرمغارات

وجدتوقد..مقسنة0007إلىيعودوتاريخهأريحافىالحديثالحجرى

واحدةبحمالةمطرراثوبايرتدونوهمفلسطينسكانمنالكنعانسِنتمثلرسومات

ومعابدهم.القدماءالمصريينمقابرفىالنقوشوهذه،.مقالثالثالألففى

الآنحتىباقيةمارالتالتىالشعبيةالأزياءظهرتالمتأخرالبرونزعصرومنذ

وهى:

:للرجالالخارجيةالأرداء-

منيتكونوكان.م،ق16القرنفىظهرالشعبيةالبدلةهو:الفمباز

الدمايةشكلعنلاتختلفالقديمةوالدمايةالشملة(-الخلقأوالهدم-)الدماية

طولفىإلاالمعاصرالهدمعنيختلفلمالخلقأوالهدمكذلك،المعاصرة

الهدمولكن،الذراعكوعأوالرسغإلىتصلكانتالقديمالهدمفاكمام،الاكمام

الهدمثمأولاترتدىالقديمةالدمايةوكانت.الرسغينإلىكمامهتصلالمعاصر

الركبةأسفلتصلحتىالوسطمنالجسمحولتلفالشملةثمعليهالخلقأو

لفاتأربعةأوثلاثةذورداءشكلفىالجسمعلىوتظهر،الساقمنتصفأو
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الجاكيت(-الشملة-)الدمايةمنيتكونرأصبحالقمبارتطورثم.حلزونية

الدمايةحرلالشملةرتلفالدمابةعليهمايرتدىثموالسروالالهدم،لحرتدىحيث

الجاكيت.تلبسثملفاتعدة

يأدى:مماالقمباريتكون

ومع.مق15ال!قرنخلالفلسطينفىظهرتفقدقديمة:الدماية

ولكنمنهاتصنعالتىالأقمشةأنواعلاختلافأسماؤهاتعددتالزمنمرور

الأزرارمنالصفينذوالبالطوتشبهوالدماية،القديمعنيختلفلمالعامشكلها

التفصيلحيثمنتختلفالدمايةولكنالبالطو،لبسطريقةبنفسوتلبس

مفتوحةوتكونالأقدامإلىالكتفمنطويلثوبعنعبارةوهى،العاموالشكل

كمامفمثلا!مامأما.أربطةبواسطةوتثبتياقةللدمايةوليسالأماممن

داخلوفى،جيبينأوالجانبعلىجيبوللدمايةأساوربدونولكنهاالقميص

والمحفظة.الجيبساعةلوضعلايرىداخلىجيبالدمايةصدر

بلألى:ماالدمابةأنراعومن

أثناءوترتدىالكتانأوالقطنىالقماشمنوتصنع:العاديةالدمايهْ)1(

البيت.وفىالعمل

والأعيادالمناسباتفىوتلبسالحريرقماشمنوتصنع:الروراالدماية)2(

كافةويلبسها،الدبكةرقصاتيؤدونالذينوبخاصةالشبابويلبسها،رالأفراح

الفلسطينيين.

الأررقأوالرمادىالأطلسىالقماشمنوتصنع:الأطلسىالدمايهْ)3(

النوعوهذا،الأرضيةلونمنأغمقبدرجةطولياومخططةالأصفرأوالفاتح

الفلسطينية.والقرىالمدنفىيلبس

منتصنعالباديةوفىالمستورد،الصوفمنوتصنع:الصوفدمايهْ)4(

وهذا،المخططالجوخمنويصنعالأول:نوعانومنهابالمنساجالمنسوجالصوف

القرىففىأسماء،عدةوللدماية.فقطالفلسطينيةوالقرىالمدنفىيلبسالنوع

)الكبر(،اسمالنكبارعليهايطلقالباديةوفى)الهندية(عليهايطلقالفلسطينية
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)الصاية(.اسمعليهانيطلقونسنة15منالأقلالصغاردمايةأما

الشعبىاللباسمعاويكونان،للدمايةالمكملالجزءوهى:الجاكيث

نفسمنويصنع،الركبةقربالجاكيتطولوبصلالقمبار،باسمالمعروف

فىمخالفقماشومن،صوفيةأوكتانيةأوقطنيةأوروراجمانإذاالدمايةقماش

الدماية،علىالقصيرةالجاكبتفبلبسونالشبابأما،الأطلسىالدمابةحالة

الفروةباسمتعرفجاكيتيلبسونبل،الفلسطينيةالباديةفىلاتلبسوالجاكيت

دونالخرافجلدمنوتصنعياقةلهاوليسكمامبدونجاكيتعنعبارةوهى

والإبلالأغنامرعاةويرتديهاالشتاءبفصلخاصةوالفروةصوفها،عنهاينزعأن

الفلسطينية.الباديةفىوالفقراء

البحرحوضفىالعالمأنحاءمنكثيرفىال!رواليظهر:السروال

تفصيلولكنذلكوغيروايرانوالصينوالهندباكستانوفىالمتوسطالأبيض

طيبةفىالجداريةالصوروتظهر.السراويلتلكعنيختلففلسطينفىالسروال

منذوالعباءةوالسروالوالشملةوالهدمالدمايةيرتدونلكنعانيينرسوماتبمصر

منيجعلهممابهاينفردخصوصيةلهفلسطينفىوالسروال..مق15القرن

:أنواعثلاثةوله.الشعبيةالأزياء

وحتىالركبةمنابتداءالجسمتلاصقتكادرفيعةأرجله:الشروال

الجزءيتدلىبحيثجدافواسعالركبةإلىالخصرمنالممتدالجزءأما.القدم

الوسطعلىالشروالويثبتالشروال("لمةباسمشعبياويعرفالشروالمنالخلفى

الشروالويصنعالشروال""دكةباسمويعرفللحزامالعلوىالجزءداخلبحزام

الأحياءفىويلبسالأسود،هوالساندواللرنأسودأوأبيضقطنىقماشمن

الفلسطينيةالمدنوفىوعكاوحيفايافافىالصيادينحىوبخاصة،الشعبية

قمضمعهويرتدىبالشملةيعرفحزامعليهويربطوقراهماوالرملةاللدالداخلية

جانبيه.علىجيبانلهوالشروال،شملةحرلهايلفوطاقيةشعبى

صغيرة"واللِيّة"أضيقأنهإلا،العامشكلهفىالشرواليشبه:السروال

منأرجلهجانبىعلىفتحتانولهأبيضلونهويكونالحركةفىحريةتعطىبحيث
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لونهيكونالأحيانبعضوفىالزخرفيةالوحداتببعضعليهماويطررأسفل

الدماية.بلونأوأسود

ساقيهطولويصلالِيّة(بدونولكنهالسروالمثلوهر:القصيرالسروال

الدماية.تحتويرتدىنرعاواسعوهرالركبةفنالأعلىالحدالى

ثوبعنعبارةوهووالثربالجلابيةمنهاشعيمةأسماءبعدةيسمى:العرى

نيلىأوأصودلرنهايكونماوغالباوالحصادالزيترنمراسموفىالفلاحونيلبسه

ويصلسم!يمتر25حوالىطولهاأماميةفتحةوللعرىالاتساخعليهالايظهرحتى

.الساقمنتصفبإلىالعرىطول

والجلبابالثوبمثلمسمياتبعدةتسمىهذهالعرىأنأرىواننى

.كثيرةبلادفىوترتدىوالدراعة

القميصمثلوهو.مق16المَرنفىبفلسطينقديماظهر:الخلقأوالهدم

إلىتصلوكمامهسنتيمتر15حوالىطولهاأماميةفتحةولهياقةلهليس

كمامأنسوىالقديمالهدمعنلايختلفالمعاصرالخلقأووالهدم.فقطالكوع

فكانوالصباغةالنسيجتطوربعدألوانهوتعددتالرسغينإلىتصلالمعاصر

وأمخططأوأبيضقماشمنيصنعأصبحوالآنالصوفأوالكتانمنيصنع

الأسودأوالمخططالهدمأما.الشبابويلبسهالسائدهوَالأبيضالهدمولكنملون

السن،كباريلبسهوكذلك.العملأوالراحةأثناءالبيتفىفيلبسالأررقأو

الدماية.تحتفيلبسالآنأماالدمايةفوقيلبسكانوقديما

بكماموأحياناكمامبدونأسودالصوفمنجاكيتعنعبارة:الصديرى

الفتحةهذهويزين،الأماميةالفتحةبطرلممتدةعديدةمقصبةأررارولهياقةوبدون

بخيوطوتنفذوالخلفالأماممنالصديرىعلىهندسيةورخارفمقصبةخيوط

أماالذهبيةبالخيوطالباط()حردةا!مامفتحتىوتزين.حريريةأومقصبة

وهذاالمقصبةبالخيوطويطررونباتيةهندسيةفزخارفهالطويلةا!مامذوالصديرى

الأسود.الشروالمعيلبسالنوع

صوروتوجد.مق16القرنخلالفلسطينفىالعباءةظهرت:العباءة

http://www.al-maktabeh.com



-891-

.للعباءةالكنعاذِشارتداءتوضحقديمة

الصوفمنلباسعنعبارةوهى،بالباديةمرتبطةالعباءةأنبالذكروجدير

جانبيتانفتحتانولهاياقةبدونوالعباءةالاقدامإلىوالطولالأماممنمفتوحا

الأماميةوالفتحةا!مامفتحتىوتزينالذراعانخلالهمافنيدخلواسعتان

وبرأوالصوفمناماالعباءةوصنعت.سوداءأوذهبيةأوفضيةسميكةخيوط

.القوموعليةوالشبابالشيوخالعباءةيلبسالباديةوفى)المنساج(بواسطةالجمال

فىيرتدىوهوسميكونرع،خفبفصيفى:منهامختلفةأنواعوللعباءة

الكشمير.العباءةومنهاالفاتحوالبنىوالأسودالأبيضوألوانهاالشتاء

خاصةعباءةوهى(الخماسيةالخماسيةالعباءةويسمىأخرنوعويوجد

تصلواسعةوكمامهاأرراروبدونياقةوبدونالركبةإلىتصلوواسعةبالبادية

لونين،ذاتوهىالمنساجبواسطةوالأغنامالجمالصوفمنوتصنعالكوعإلى

إلىيعودجداقديمالنوعوهذا)مقلمة(طوليةبأشرطةوأسودبنىأووأسودأبيض

البرونز.عصر

عنعبارةوكانت.مق16القرنمنذفلسطينفىظهرت:الأحزمهْ

وأالساقم!صفإلىالوسطحوليمتدحلزونىبشكلالدمايةحولتلفشملة

.مق14القرنوفى،حلزونيةطياتأربعةأوثلاثةشكلعليالركبةأسفل

مرورومعبعضهافوقطياتعدةالوسطحولتلفوأصبحتالأحزمةتطورت

وقد.لذلكتبعاأشكالهاوتنوعتالأحزمةمنهاتصنعالتىالخاماتتعددتالزمن

المتعددةالهندسيةبالأشكالبالخررأحيانايزينالذىالجلدمنالحزامالشبابلبس

.النباتاتوأوراقوأزهارهندسيةبأشكالالمطرزالقماشمنأو

وتزينهاالشكلمستطيلةأومربعةقماشقطعةعنفعبارةالشملةحزامأما

منتكرنوغالباالأصفراللونمنأوسرداءأوبيضاءوالشملةالطويلةالشراريب

الحرير.قماش

اسم.5حوالىوعرضهالفلسطينيةبالباديةوخاصالجلدمنالكمروحزام

هذهأثناءبالمنديلالراقصيلوححيث:الدبكةبرقصةالخاصةالمناديل
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المناسباتفىوتكونالفلسطينىالشعبىالرقصألرانمنالدبكةورفصة.الرقصة

المراسم-البرتقال-الحصاد-الزيتونجمع)مثلوالحفلاتوالأفراحوالاعياد

ولبنانسوريافىالمث!هورةالرقصاتمنالدبكةورقصة(الدينية-الشعبيةالسنوية

وفلسطين.

أهمها:ولعلمنعلعة:للرجلاالرأصأفطية

،الصوفأوالقطنأوالحريرمنالشكلمربعةقماشقطعة:الحطة

ومنها:مختلفةأنواعاللحطةوتوجد.بالشراريبوتزين

رالقرىالمدنفىالانتشاركثيرةوهىالأبيضالحريرمن:لربالحطة

والبا-ية.

رتحلىالصفرةإلىالمائلالأبيضإلىلونهاوبميلالحريرمن:الغبانىحطة

العقالمعهاويلبسوالأعيادالمناسباتفىوتلبسالصفراءأوالذهبيةبالخطوط

فقط.المقصب

منمصنوعةوهىالعقدةباسم)النفب(الباديةفىتعرف:الصرفحطة

كنعانية.اكةوهى)المنساج(اليدويةالآلةبواسطةالجمالوبرأوالأغنامصوف

الثناء.فىالصرفيةالحطةوتلبى

هندسيةبزخارفومزينةبيضاءأرضيتهاالقطنمَنتصنع:الشماغحطة

)النقب(فلسطينجنوبالأحمرباللرنوتكرنالمعيناتبأشكالشسوجة

بالأسودالمنسرجةالحطةفلسطينفىالسائدراللونبالأسرد،أوالأررقباللونأو

غطرا6591عامظهرواعندماالفدائيينلأنالثررىالطابعأخذتأنهاحيث

أحد.يعرفهملاكىعيونهمإلالاتظهربحيثوجوههمأجزاءومعظمرؤوسهم

فلسطينيارمزاالحطةهذهأصبحتوقد.الفلسطينيةالثورةقائديرتدبهاوكذلك

المسلحة.الفلسطينيةالثررةعنيعبر

القرنفىالنقوشفىالكنعانيونفارثداهالقدممنذالعقالظهر:العقال

حولالرأصعلىيربطوأصبحالعقالتطور.مق14القرنبدايةوفى..مق15

التشبهالرجلعلىحرمالإسلامىالفتحوبعدالخلفمنويعقدالمطررةالطاقية
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لعلأنواعوللعقالالمطرر.غيرمحلهوحلالمطررالعقالتركولذلكبالنساء

أهمها:

وبرمنويصنعأسودرلونهوالمدنوالقرىالباديةفىسائد:العاد!العقالى

فوقدائرتينعنعبارةويكونالحبلتشبهبطريقةويجدلالماعزصوفأوالابل

)المرير(.اسمعليهويطلق.بعضهما

وبرمنوبصنعالربر()مريرباسم)النقب(باديةفىوش!مى:الوبرمحقال

علىويوضعأغلظولكنهالأسودالعقالويشبهأبيضأوفاتحبنىإماولونهالجمال

النقبفىالباريةعلىويقتصرالس!نفىالكبارويلبسهواحدةحلقةبشكلالرأس

عامر.بنومرجالأردنوغور

بعضهمافوقعقالينعنعبارةوهو،العادىالعقالمثل:المقصبالعقال

حزمبشكلالعقالحولتلفالخيوطرهذهالفضيةأوالذ!بيةبالخيوطويزين

أبيضأرفاتحبنىلرنهالمقصبوالعقال،متساويةمسافاتعلىوتورععقدأو

أغطيةمنالمقصسبوالعقال.القبيلةأفرادباقىعنالقبيلةشيخيميزوكانأسودأو

ويلبس.العباءةمثلالعربىالرطنأرجاءمعظمفىويشاهدالأصيلةالعربيةالرأس

والافراح.والأعيادالمناسباتفى

يظهر.مق14القرنفىالجدرانعلىمنقوشةصوروهناكقديمة:الطاقيهْ

أصبحوقد.المطرزةالطراقىرزوسهمعلىيرتدونوهمالرجالالكنعانيونفيها

تلبسالتىالطاقيةومنهامختلفةأنراعوللطواقى،الحطةثمالطاقيةيلبسونالرجال

وتمتاز)الصنارة(بواسطةتصنعالحريريةالخيوطمنوتصنعالصيففصلفى

صوفمنوتصنعالشتويةالطاقيةوتوجد.للرأسالتهويهَلتعطىفراغاتبوجود

رفىالبيثفىوالعقالالحطةبدونالطاقيةهذهرتلبس،الجمالربرأوالأغنام

الحطة.تحتالطاقيةتلبسالحروجوأثناءوالزياراتالمناسباتفىرلكن،الحقل

العاديةاللفةومنهاالفلسطينىالريفرجالوتلازمقديمة:الرأسلفة

بشكلالحطةظوىئمالرأسعلىالطاقيةتلبسحيثوالحطةمنْالطاقيةوتتكون

إحدىعلىمنهاطرفويتدلىلفاتعدةالجبهةعلىالرأسحولوتلفمستطيل
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الطرففىإدخالهابراسطةاللفةفىيثبتالحطةمنالآخرالطرفبينما،الأذنين

.الرأسيعلوالذىوهومنهابسيطاجزبمالاالطاقيةمنولايظهرالعلوى

تأخذأنهاإلاالاسلامىالعالمأنحاءكلفىمعروفةوهى:الدينيةاللفةأما

منوهوالطربرشيلبسحيثخاصاشكلا(الأردن،لبنانسوريا،،)فلسطينفى

اللفةعرضويظهرلفاتعدةجداطويلةقماشقطعةحولهوتلفالمرتفعالنوع

سنتيمتر.25إلى02منحوالى

المبكرالبرونزعصرخلالظهرتفقدقديمةالصنادلتعتبر:القدمألبسة

فىوظهرت.مقالعشرينالقرنالىيعودلهاظهورفأقدمالأحذيةأماوالمتوسط

المطررةالملابسيلبسون)فلسطين(الكنعانيينبلادجنربمنجماعةتمثلالنقرش

)البوت(.مثلنوعمنأحذيةينتعلنوالنساءوالصنادل

:الفدمألبسةومن

وهى،الخيلمهماركعبهاوفىالركبةحتىطويلةوهى:الخيالىالجزمهْ

)النقب(.منطقةفىوتظهرالقبيلةبفرسانخاصة

والبادية.والقرىالمدنفىوتلبس:العادبهْالجزمهْ

فىظهرالنوعوهذا،برقبةأنهإلاالعاديةالجزمةمثلوهو:البوط

.القدممنذفلسطين

ويظهروالربرالجلدمنأوالجلدمنويصنع،النعالباسميعرف:الصئدل

رالقرى.الباديةفى

منفلسطينيةإمرأةكلأنبالذكرجديرهومما:الفلسطينيةوالزينهْالحلى

عندبمهرهاخاصرفافصندوقلهايكونوأنلابدجنربهاإلىفلسطينشمال

بأشكالبالصدفويطعمويزخرفالصنوبرخثبمنوالصند.وق.رواجها

أصبحتالمزخرفةالصنادلقوهذه.التركىالنمطعلىجميلة)سلاميةهندسية

.الآنالوجودنادرة

بالحريرمطررةالقطنقماشمنومصنوعةقديمةالطاقيةهذه:الدراهموقاية

مغطاةمطررةقطعةالخلفمنوينزل،عثمانيةنقديةبقطعكاملبشكلومغطاة
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بالعملاتومحلاهبزخارفمستطيلةقطعمنهاوينزل،حوالوالنقديةبالقطع

سلاسلالطاقيةجانبىمنويمتد)دناديش(وتسمىبالشراريبوتنت!ىوالأررار

خررالطاقيةمقدمةمنويمتدوخرر،الشكلمعينةمعدنيةقطعأطرافهافىفضية

عقيق.خررأيضامنهاوينزلقصيرةفضيةوسلاسلأحمرمرجان

هذهتحملالفتاةرواجيوم:الحلبلمنطقةئىالبيضاءالعروسمحرمة

الأبيضالقطنمنوالمحرمة،ترقصعندمابهاوتلوحاليمنىيدهافىالمحرمة

رجاجىأزرقخررعليهاويثبتالحريرخيوطمن)دناديش(أطرافهاعلىومثبت

.ومثلثاتولمجوممربعاتشكلعلىومطرزةولزلؤ،

وتحلىالأحمرالحريرقماشمن:الخليلمنطقةفىللعروصالحمراءالمحرمة

رجاجى.وخررحريرمنشراريبأطرافهاوعلىنقديةبقطع

معلقةتعاليقمعنقديةقطععلىيحترى:الخليلمنطقةفىالفضةكردان

كبيرةمعلقةالكردانوسطوفىسوداءقماشقطعةعلىمركبةفضيةبسلاسل

.ملونرجاجأوأحجارعليها

مغطىالأحمرالحريرمنالوجودونادرغريب:العروسجاكيت:مقلاب

وكذلكبشراريبالجاكيتوتنتهىوالأكهماموالصدرالظهرعلى،لمئقديةبالقطع

ا!مام.

رجاجةوكانت،الملرنةوالشراريببالعملاتأيضازينت:والمكاحلالمر%

ومزينابالعملاتكلهمغطىكيسفىمكانانلهماالكحلوزجاجةالعطر

بالشراريب.

وأخذتوالسلاسلوالخرربالعملاتتزينكانت:،،البراقعالوجهأكطبة

المناطق.منمنطقةرلكلللسنتبجامتعددةأشكالا

فمنهامتعددةوأنواعاأشكالامنهاوجدت:والخلاخيلوالحواتمالأساور

ذلك.غيرأوالقرنفلمنأوبفصوصومنهاالمجدولومنهاالعريضومنهاالرفيع

أشكالاأخذتوالتىالمعلقاتأوالثهشاءمالمحملوكانت:القلاثد

الفضة.أوالخررأوالمرجانأوالأحجارمنخاماتعدةمنوصنعت،متعددة
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وكانتمثلثةأومربعةأواسطرانيةمتعددةأشكالاوأخذت:الأحجبهْ

ويوجدالشعرجدلةمعتشبكأوبالطافيةترضعأوبالملابستشبكالأحجبة

بعضوفىالأقمشةمنأوالمعادنمنويصنعفلسطينمناطقبجميعالحجاب

الأدعية.بعضاوقراَنيةآياتبداخلهتوضعالأحيان

عه"8
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الغليجدولثى،لأيخلاا

الخلمج8دولثى!زياءالمميزةوالسماتلخصائصا

وخصائصبمميزاتالعربيةالحليجدرلفىللنساءالتقليديةالأرياءتتميز

وتطريزها.رخرفتهاوكذلكوألوانهاارتدائهاطريقةعلىتشتمل

بالحشمةتثسمرفضفاضهطويلةتكونبأنهاالأزياءهذهبهتتميزماوكثر

،الشفافوغيرالشفافالصناعىأوالطبيعىالحريرقماشمنمصنوعةوتكون

الزخارفإضافةيمكنحتىوذلكالمناسباتلثيابالسادةالألرانتستخدمعاوغالبأ

لاويكادبأكملهاالمناسباتثيابالتطريزيغطىبحيثكثيرةتكونوالتىالمطررة

فىوالفضيةالذهبيةالمعدنيةالخيوطوتستخدم.القماشمنيظهرفراغبهايكون

الملونة.والقطنالحريرخيوطجانبإلىتطريزها

والترترالخرروهىالخيوطجانبإلىأخرىمرادالزخرفةفىوتستخدم

الأحجار.جانبإلىوالتلىوالكنتيلالمقصبةوالأشرطة

دولفىللمرأةالتقليديةالأزياءمنجعلتذكرهاالسابقالخصائصإن

الفروقاتبعضمعخليجى()رىتسميةتحتخاصأقوميأرياالعربيةالخليج

وأالقطرىأوالكويتىالثوبمثلوالتطريزاللونفىالمعروفةالبسيطةالمحلية

.السعودىأوالبحرينى

الحريرويعتبر-الخليجيةالملاب!فىأساسيةكمادةالحريرإستعمالويلاحظ

المزخرفالصناعىأوالطبيعىالحريرسواءالأولىبالدرجةالمفضلةالخاماتمن

علىإستخدامهاقتصرفقدالصوفأما.الثانيةالدرجةفىالقطنويأتى.والسادة

.الثيابمنقليلعددوعلىالعباءات

والأحمرمشتقاتهبكافةالأررقيليهالبنفسجىاللونالمفضلةالألوانومن

.الثيابوبعضوالعباءاتللأحجبةاستخدمفقدالأسرداما-والأخضر

التقليديةالملابسفىالنظرتلفتوالتىالهامةالثانيةوالخاصية:التطريز

ويغطىبكثرةيطررالثيابمنثوبأبسطأنالملاحظمز/أنهحيث-التطريزهى
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تطريزإلىبالاضافةعموديةبطريقةأسفلالىأعلىمنالثوبمقدمالتطريز

واستخدم.متناسقةبأشكالالزخارفعليهتتناثروالذىالثوبأجزاءوبقيةا!مام

والكنتيل.والتلىوالذهبيةالفضيةالمعدنيةالخيوطالتطريزفى

تضمهندسيةتشكيلاتفهىمتوارثةفظلتالتقليدبةالزخرفةعناصرأما

بزخارفالإسلاميةالزخرفي!الفنونومنالبيئةمنوالزخارفالنباتيةالزخارف

منالطاووسفكانذكرهاالسابقالزخارفإلىواضافة.المحروفةالأرابيسك

تتناسبالزاهيةألوانهوكانت،والايرأنيينوالهنودالعربإلىالمحببةالزخارف

الإسلامية.الزخرفيةوالفنون

أيضاتستخدمالكريستالوالأحجاروالخرروالترترالتطريزجانبلهالى

ويكونالأبليكة()شغلأ"ول4ءا؟*هكأالمضافالنسيجبواسطةالزخارف

المعدنيةالأررارأيضاوتصتخدم.الذراعوتحتوا!مامالرقبةحافةلتزيين

أيضأوتستخدم.نفسهللثوبوالجماليةالماديةالقيمةمنيزيدمماواللؤلؤوالصدفية

والفضية.الذهبيةالمعدنيةالعملات

كالثوبمتوارثقديمأصلذاتوأسمائهابقطعهاالتقليديةالملابسإن

ثيابأنبالذكروجدير.الإسلاميةالعصورمنمعروفةوكلها،والبخنقوالدراعة

وانما-المناسباتثيابعنوزخرفتهاتفصيلهافىتختلفلاالخليجيةالعررس

المطرزةالثيابمنكبيرةمجموعةالعروصلدىيكونحيث-عددهابكثرةتتميز

الزفافليلةفىالأخضراللرنيفضلكما-روجهاوأهلأهلهاقدرةحسب

.العروسوتزيينالحنةرضعأثناء،اللونبهذاتفاؤلأ

الهندصندوقتسمىالمعدنبمساميرمنقوشةصناديقفىالملابسوتحفظ

لتعطرها.نباتيةأوراقطياتهابينوترضعللملابسكخزانةتستخدم

التقليديةبالثيابمقترنةتكونوالتىالذهبيةالحلىفىفتتمثلالمرأةزينةأما

أخمصإلىرأسهاأعلىمنالمرأةتغطىبحيثووفرتهارتعددهاتنوعهاحيثمن

العباسىالعصرفى-الذهبيةالإسلامعصورفىضاعإسلامىتقليدوهوقدميها،

الشعرلصبغكالحناءالطبيعيةالموادعلىالمرأةزينةوتقتصر.والأندلسىوالفاطمى
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الورودواستخدام.والاتقانالجمالفىكايةبزخارفوالأرجلالأيدىرزخرفة

المرأةاهتمتوقد.العيونلزينةبكثرةالكحلاستخدمكماالشعرلزينةالعطرية

منوعملهاإقتنائهافىوأيضأالمجالهذافىخبرتهاولهابالعطررالمسنةالخليجية

ذلك.وغيروالعودوالزعفرانوالعنبركالمسكطبيعةوريرتمواد

"48
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الحجازبلادثىالملابمى

بالنسبةالهجرىعشرالرابمالقرنمنالأولالنصففىالأزياءكانت

الوسطىوالطبقةرالتجارالعلماءلطبقةبالنسبةوذلكوالعمامةبالجبةتتميزللرجال

بسيطة.إختلافاتمع،المتعلمة

العلماء:ملابس

وهىالشايةوفوقهاالقطنأوالكتانمنالبيضالثبابيلبسونالعلماءكان

وكان.الجبةوفوقها،الوسطمنلقفلهارفيعبحزاموتربطمفتوحثوبعنعبارة

العمامةةيرتدى

وأن،فيهمغالاةلابسيطقماشهاوأن،واسعةبأنهاالعلماءملابب!وتتميز

منالملابسبهاتزينكانتالتىالزينةمنخاليةوأنها،كذلكواسعةكمامها

فىأماالقطنأوالكتانمنالصيففصلفىالملابسكانتوقد.الإبرةأشغال

العلمبوقارتليقهادئةألوانومن-الصوفمنتكونالجبةفانالشتاءفصل

وربما-إتقانهافىمغالاةلاوالتىالكبيرةبلفتهاتتميزالعمامةكانتوقد.وأهله

وخَاصةكتفهفوقوشدله،عنقهبهيطوقالصوفمنشالاالعالممعهااستعمل

والمسبحةالمنديللوضعالحجممتوسطةبجيوبدائماتزودوالثيابالشتاء،فى

إليه.يحتاجماوبعضوالنقود

السروالكانوقد.والعراقيةالطويلالسروالفهىالداخليةالملابسأما

خفيفقماشمنأنهاإلا"فانيلا"عنعبارةوهىالعراتيةكانتوقدجدأ.واصح

عراقيةسميتوقدالصيففىتستعملوهىنصفيةكمامولهاالشاضمنجدأ

.العرقتمتصلأنهانظرأ

:التجارملاب!

العلماءملابسمنهاتتكونالتىالأجزاءنفسمنفتكونالتجارملاب!أما

فىهوالوحيدوالاختلاف.الشايةفوقيربطحزامإضافةمعوصفها-السابق

كلفةكثرالتجارملابسوتكرن،تطريزمنيزينهاوما،المستعملةالأقمشةنرعية
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ملابسفان،القماشنوعيةأما،الابرةبأشغالمزيناالسروالويكرن.أناقةوكثر

المنشالأبيضالكتانيستعملالصيفففىنوعأ،وأغلىأناقةكثرتكونالتجار،

منمنسرجالحزامكانوقد-الحريرأنواعأغلىيستعملكماجميلاً،لامعافيظهر

الشاية.فوقويوضعجدأورفيعمطررأويكونالأحمرالحرير

يلفونالتجارمنكثيروكان-لفتهاباتقانتتميزفكانتالعمامةأما

الشايةتكونالشتاءوفى.العملهذاعلىيتمرنواأنبعدبأنفسهمعمائمهم

الجبةتفصلوكانت.المشرقةالألوانغالبأالتجاروشمتعمل-الصوفمنوالجبة

مماسعةأقلالتجارجبةكماموكانت-العلماءملابسعندقةكثروالثوب

العلماء.يلبسه

التجارلدىالسائدةالملابسمنوكانتالمميزةالأشياءمنالعمامةكانتوقد

شعار.وتعتبرالمتعلمينوالشبابالناسوأوساطْوالعلماء

بأشكالالابيضالجلدمنبخيطانيخيطونهاثم-لامعةأحذيتهموكانت

الخياطةأنأىخرزينأ"أبواسمعليهيطلقالأحذيةأنواعأحسنوكان،جميلة

.العادىالحذاءعنمضاعفةفيها

:الشبابملابس

تتألففهى،الناسوأوساطالتجار،أبناءمنالمتعلمينالشبابملابسأما

ملاب!تميزالتىالشايةمحليحلالكوت(9ولكن-والعمامةوالجبةالثوبمن

جهةمنالتجار،ملابسعنشئفىالشبابملابستختلفولا.والتجارالعلماء

كانوافان،الحاليسرمنالشبابهؤلاءعليهيكونمابحسبإلا،القماشنوعية

استعمالإلىأسرعوكانرا،الثمنالغالىالحريرمنملاب!سهمكانتالتجارأبناءمن

المعتدلةالأقمشةإلىلجاواالناسأوساطمنكانوادان.القماشأنواعمنالجديد

العيدملابسكانتوقد.الماديةوقدراتهمالاقتصاديةأحوالهممعتمشيأالأثمان

استعملترقد.وأجودهاالأنواعأغلىمندائمأتكونالبهبيرةوالاحتفالات

أوروبا،منيردأصبحثمجاوامنيردكانخالصحريرىقماشوهو)اللاس(

لبسه،بجوارالعلماءأفتىحيثالصناعى)اللاس(يسمونهوكانوا.مخلوطاوكان
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الخالص.الحريرمنليسلأنه

قطنىقماشوهوالبوبلينجاءثم،الثيابفىيستعمل)اللاس"كانوقد

هووالكرت،وا!وات،والجبب،الثيابفىوخاصة("البفتهمحلوحلناعم

ا!وات،لخياطةالخياطينالىيلجأونالناسوكانحاليأ،المستعملنفس

.والأخواتالأمهاتبراسطةالبيوتفىتخيطفكانتالثيابأما،والجبب

علىأ.لدممنأولهمالشبابكان:والعمامةالجبةتركمنأولالشباب

عملىغيراللبسهذاأنلهمتبينأنبعد،الخمسيناتفىوالعمامةالجبةترك

.والكوتوالكوفيةبالشالالبعضواكتفى،أعمالهموطبيعة،لأعمارهمبالنسبة

وهىمحلىصنعمنفهى،الجاويةأوالحجازيةالكوفيةأما:والشالالكوفيهْ

فىويبيعونهايصنعونهاالمحليونالخياطونوكان،أبيضخفيفللرأسلباس

متماسكةلتجعلها،النشامادةالغسيلمادةفىويدخلتغسلوكانت،الأسواق

علىيوضعفكانالشالأما.الرأسعلىوضعهافىيتفننونوكانوا،لامعة

الشمس،منللوقايةأوإج!ماعحضورحالةفىالرأسعلىويلف،الكتف

.كثيرةأنواعمن)الشيلان(وكانت

وردالبالطوولعل.الصوفمنالشتاءفىيستعملونهالناسوكان:البالطو

للعلاجالهندإلىيترجهونكانواالحجازفىاِلناسلأنالهند.منالبلادإلى

الأزياءبهذهيعودرنهناكمنالعاثدونفكان-العلمتلقىأووللعملوللتجارة

الهندية.

العيونتراهمافنادرأ-الحاضرالوقتفى"البالطوأاستعمالانتهىوقد

.بالعباءةعنهالناسواكتفى

الهند-منتردكانتالتىالأحذيةالشباباستعمل:للشحبابالقدمألبسة

يصنعونالمهرةالصناعبعضوكان-اللامعالجلدمنكانماالأنواعأحسنوكان

،جودةوأكئرثمناأغلىالأحذيةهذهوكانت،المنورةالمدينةفىمحلياْ.الأحذية

والى-الرباطذاتالأحذيةأيضأالشبابواستعمل.الهندمنتردالتىتلكمن

"التَلئكوتسمىالهندية"الشباشب(وجدتالهندمنتردالتىالأحذيةجانب
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".الهندية"التلاليكاستخدامالآنانتهىوقد(الهندى

والتىالواسعةالقصيرةالثيابالشعبعامةلبس:الشعبعامةملابس

أحمرشالمنجدأعريضبحزامالثوبوسطويضمالركبةتحتطولهايصل

الواسعة.السراويليرتدونركانوا.الثمنرخيص

الرأسعلىتلفوكانتالجاويةالكوفيهعنعبارةفكانتالرأسأغطيةأما

كلها.الرأستغطىولا

الماديةالأحوالعلىويعتمد-سميكقماشمنيكونماوغالبأ:الشال

كاند!ان،الحاللرقيقىالثمنرخيص،اللونأحمرقطنىقماشمنفكانللناس

ثمنا.أغلىالقماشيسخدمونحالاأيسرالناس

القماشمنالثوبمنتتألفالفئةهذهملابس:الموسرينالمشايخملابس

ماوكالبأقصيرأ.وليس،الكعبينإلىطويلاًلش!الثوبوهذاغالبأ.الأبيض

الجيدالنسيجمنصديريةويرتدى،عريضوهوالحريرأوالصوفمنالحزاميكون

الأبيض.النسسيجمنيكونوالسروال.الصدفيةبالارراروتزررمحليأ،وتخيط

ةالمصنفأذلكبعدويأتى.كبيرةعمامةعنعبارةفيكرنالرأسغطاءأما

الشتاء،فىوخاصةلابسهبهيتلفعجداكبيرشالعنعبارةوهو)الحمودىأأو

مناسباتهناككانتدهاذا.الصدرأوالظهرعلىينسدلثمالكتفينأحدفيغطى

(.!المصنفمنبدلاالعربيةالعباءةيرتدونهؤلاءفإن

خرزينأ.)أبوالمحديةالجدديةالأحذيةمن:القدمألبسة

الشاءفى)الثوب"فكانتللرجالبالنسبةالنومملابس!أما:النومملابس

"إزارأوهى،السروالمنبدلاالفوطة(1يستعملونالبعضوكان،السروالوتحته

كملابسوالهنودالجاويونالحجاجبهويظهروالهند،جاوامنالبلادإلىورد

فىراحةكثرريعتبرونهالحجارفىيستعملونهالناسوأصبح،الشوارعفىعادية

كثر.حريةابخسميعطىلأنهالنوم

والعراقية.الفانيلةاستعمالقبلالعراقيةاستعملتوقد:الفانيلةبذلالعراقية

فوقماإلىأكمامهوتصلالأزرار،بعضولهالصدرمفتوحقميصعنعبارة
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بالعراقيةتسميتهولعل.الخفيفالشاشقماشمنتكونماغالبأوالعراقية،الكوع

للجسم.ملاصقايكونحيثالعرقامتصاصعنتعبير

فىبسنعملالفصبوالعفالالعباءةكانت:القصبوالعقالالعبا.ة

وكان.الأعيادفىالنانىبعضلبسهاوربما،جزئىبشكلولكن،الاربعينات

المكرمةمكةفىالقصبالعقالصناعةوكانتبها،يتميزونالبدووبعضالأشرات

العقاليضعكانالناصوبعض،معروفونصناعولها،معروفةالمنورةوالمدينة

ولممحددأوالعباءةالعقالارتداءكانوقد.العمامةمنبدلارأسهعلىالقصب

.الناسمنللكثرةرداءكانتااللتينوالجبةالعمامةمثلالاستعمالشانعيكن

أهموكان.البلادسكانمنكبيرةفئةتمثلالباديةوكانت:الباديهْملابس

الكتانقماشمنالركبةفوقماإلىبصلالقصيرالواسعثوبههوالبدوىيميزما

ا!مامأما.رفغبحزامالثربوسطويضمبالحمرةالمصبوغأوالطبيعىبلونه

وواسعة.طريلةفكانت

يشبهاللونأحمرقطنىقماشمنضالعنعبارةفكانالرأسغطاءأما

رخيص.قماشمنولكناللونداكنبعضهوكان.الحالىالشماغ

الصنع.البسيطالرقيقالجلدمنفكانالحذاءأما

عبارةوهى-البيدىالعباءةالبدوىيستعملكاناِلشتاءفى:الببدىالعباءة

منإمافكانتالعاديةالعباءةأما،الجملصرفمنوسميكةقصيرةعباءةعن

تكونماوغالبأجدأرخيصةصناعةومن.الداكنالأحمرأوالأسودالصوف

العباءاتبهتحلىالذىالقصباستخداممنبدلاالرقبةفتحةفىبالحريرمحلاة

.المقادة

للرجلا:الحلى

الحواتمبلبسرنالألرياءوكان،الخاتمكان:الرجاليسنعملهاالتىالحلىأهم

فكانواالشعبأبناءطبقةأما.الياقوتبفصوصتزينالتىالفضيةأوالذهبية

الورن.الثقيلةالفضةمنالخاتميستعملرن

الرجالبينشاثعةكانتالىالحلىأبررولعل:هبيةاللىوالسلسلةالساعة
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الثوبعروةمنتتدلى.عريضةذهبيةسلسلةبهاتتصلالتىالذهبيةالساعاتهى

ذلكفىمعروفةاليدساعاتتكنولم.الساعةفيهتدسالذىالحزامإلىلتصل

هذهوكانت.العثمانىالعصرفىاستانبولمنتردالساعاتهذهوكانت.الوقت

التجارباستعمالخاصةالذهبيةالسلاسلبهاتتصلوالتىالذهبيةالساعات

المعدنيةالساعاتيستعملونفكانواوالمتوسطينالعلماءأما.الناسمنوالموسرين

محليحلمبرومأسودشريطمنأوالأبيضالمعدنمناماالسلاسلوكانت

والذهبية.الفضيةالسلاسل

كانوالتىالحبرأقلام)ستعمالأيضأالبابهذافىويدخل:الحبرأقلاآ

الأبنوسمنفكانتنفسهاالأقلامأما-الذهبمنوالريشةالخارجىمقبضها

اللامع.الأسود

الكهرمانمنمسابحايديهمفىيمسك!ونالرجالكان:الكهرمانالمسبحة

وقد-جميلةرائحةلهاكبيرةحباتذاتصغيرةالمسابحوكانتالأصفر،

للزينة.المسحابحهذهاستخدمت

فىوكانتصغيرةحباتذاتفكانتللذكراستخدمتالتىالمسابحأما

متخصصرن.صناعلهاَوكان-الخشبمنالأحيانبعض

المعدنمنأوالخالصالذهبأوالخالصةالفضةمنكانت:الدخانعلبة

.المنقوش

النساء:ملابس

والمحرمة)الفستان"الكرتةثموالصديريةالسروالمنالنساءملابستتكون

.العباءةوليست.للرأسوالمدورة

الأسودباللونالمخططالأبيضالقطنىالقماشمنكالباوكان:السروال

وكان.الشاممنويرد("بابءعالىيسمىالقماشهذاوكان،الداكنةالألوانأو

،الشامصاعةمناللونذهبىحريرىقماشوهو)الحلبى(السراويلأنواعأحسن

مصرمنيردالذىالقماش!أيضاهناكوكان.وصفهكالسابقأيضامخططوكان

القفاطنِفىيستعبم-الذىويشبهراهيةبألوانالمخططالحريرمنقماشعنعبارة
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.والمناسباتالزياراتفىتستعملالسراويلهذهكانتوقد.حالياالمصرية

نسيجقطعةعنعبارةالنساءلسراويلبالنسبةالسروالدكةأوتكةكانتوقد

دكةعنيميزهاماوكان،الإبرةبأشغالأطرافهاحليتوقد"شاش"يسمونهرفيع

لهاتمييزأراهيةبألوانالأشغالهذهحليتوربمابرورا،كثرفيهاالشغلأنالرجال

.الرجالدكةعن

وغالبأ،نصفيةكمامولها،الجسممنالعلوىللجزءوتستعمل:الصدبرية

القطننسيجمنكذلكوهو"الذُوَرِية،يسمونهوكانواخفيفقماشمنتكونما

بأرراروتزررالأماممنمفتوحةوالصديرية،الإبرةبأشغالمحلىأنهإلاالرفيع

وذلكمحليا،وتصاغ،الكاملةالدنانيرأوالدنانيرأنصاففيهاتسشعملذهبية

الذهب.منإطارفىالدنانيربوضع

والصديرية،السروالبلبسيكتفينالبيوتفىوالفتياتالنساءكانتوقد

وأالنساءيقابلنلأنهم-ذلكمناكثرارتداهإلىيدعوماهناكيكنلملأنه

الصغار.الصبيةأوالرجالمنالمحارم

بكمامالقدمينإلىالعنقمنالجسميغطىثوبعنعبارة:الكُرتة

وقماشه-النساءيستعملهالذىالفستانعنعبارةوهوالكفينإلىطويلة

أما-الفاتحةالأقمشةتستعملالسنفىفالكبيرة-السنباختلافيختلف

للزياراتخروجهنحينوخاصة،الحريريةالزاهيةالألوانيلبسنالصغيرات

للفتيات"الفساتين"كانتالهند.كمامنغالبأتردالأقمشةهذهوكانت-

الذهبية.الكنتيلبأشغالأطرافهاوتشتغلالترتر،عليهاينثروالسيدات

الخلف.منالفتحةوتكونالصدرمنالمقفولللفستانهندىإسموالكرتة

عبارةوالمحرمة-الشعربسترخاصةوهى.الرأسأغطيةأحد:المحْرمَة

أياموفى،الابرةبشغلأطرافهاوتشتغلالخفيفالقطننسيجمنقماشعن

المحارممنبدلا-الذهبىبالكنتيلالمشغولةالمحارمتستعملوالحفلاتالأعراس

القطن.بخيوطأوالحريربخيوطالممثمغولة

ككل،الرأسيستروالذىالمحرمةفوقيوضعللرأسغطاء:المدُورة
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الإبرةبأشغالتزخرفالمدورةوكانت-الشفافالرقيقالقطننسيجمنوكانت

كذلك.

براسطةأطرافهاوتزخرفالخفيفالقطنقماشفمنالعاديةالمدورةأما

الصناعة.أثناءفىالطباعة

بدقةوتخاط.دقيقاشغلاالحريربخبرطمشغولةورودعنعبارة:الأريَة

تركى.أصلهاأوأساصهاولكن-بالهندوتصنع.المدورةأطرأفعلى

الفضةأوالذهبيةالقصبأسلاكأوالقصبمنخيوطعنمبارة:التللى

وصدورالمحارملزخرفة)التللى"أستخدموقدالهند.منأيضأتشترىوكانت-

والتىالمناديلرخرفةفىأبضااستخدمتوقد-كذلكوأطرافهاوكمامهاالفساتين

الملابس.تكمل

.العقالأيضأالمرأةارتدتوقد:العقال

أحسنتلبس-للزيارةدارهامنخرجتإذاالمرأةكانت:والبرقعالملاية

والبرقع.الملايةترتدىأنفلابد-ملابسها

مخالطةأطرافها-الأسودالقماشمنكبيرةقطعةعنعبارة:والملايهْ

جسمهابهاتسترالمرأةوكانت-والقطنالحريرمنمنوجةوهى-الأبيضباللون

ذلكفىالملايةوكانت.بالبرقعيغطىوالذىالوجهالامنهايظهرفلا-كله

."جاوا(منتستوردالوتت

دهاذا-الكتانمنأو،طبقاتبعدةالقطنمنالبرقعيكونماوغالبأ

البرقعفىفتحةتتركبحيث-العينانإلايبدولاوجههاعلىالبرقعالمرأةوضعت

نفسه-البرقعنسيجمنرفيعةبقطعةقسمينإلىالفتحةهذهوتقسم.أعلىمن

إلىالجبينيغطىطويلوالبرقعطريقها،ثرىأناستطاعتالمرأةسارتفاذا

وحل-والبرقعالملاءةتطورتذلكوبعد.كلهاالمرأةفتلفالملاءةوتأتى-الصدر

.العملاتيزينهالذىوالبرقع-التركىالملايةمحلها

يستربحيثاللونأصفرخفاتلبسالمرأةف!ن-القدمانأما:الق!مألبسة

الذىالحذاءوهوالبابوجيلبس!الأخفافوتحت،الكعبينفوقماإلىالقدمين
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وقطع،بالقصبالأخفافتزيينفىيتغالىالبعضوكان-الأرضيلاص

جميل.شكلفىفيبدوالزجاج

الحذاءأصبح-الخفلبسمنفبدلا-القدمألب!سةتطورتوقد

الأحذيةكانتكما-شفافةوليستسميكةالجواربوكاش!.يستعملوالشراب

مقدمتها.فىالأسودالحريرالقماهـث!منأشرطةتزينهالامعةسوداء

افُلى:

أما-للنساءبالنسبةوذلكالذهبعلىعامةبصورةتعتمدالحلىكانت

الفضة.منفكانتللرجال

والأسورةالبناجركانت:الدهبيةوالأسورةالبناجو:ومصوفاتهاالمرأةحلى

حليةعنعبارةوهى.معصميهافىالمرأةبهاتتحلىالتىالشائعةالزينةهىالذهبية

تلبسهـانما-لهافتحةولاأسطوانىوشكلهاالحجمرفيعةالذهبمنمستديرة

بواحدةالمرأةتكتفىولا.المعصمفىلتستقرتدفعثم-والكفاليدأصابعبجمع

الواحد.المعصمفىبناجرعدةهناكتكونهـانما.منها

والأسورة-البناجرمنحجماكبروهوالخالصالذهبمن:الأسورة

منفتحةولهما-البعضبعضهماعلىلفهماجرىالذهبمنقطعتينعنعبارة

اللبس.عفليةليسهلاالطرفين

سبقالتىالأساورأوللبناجربالنسبةسواءتطورحدث:الثعبانالأسورة

منوالأساورالبناجرفوردت-مصرإلىالسفرالناسعرفأنفبعد.وصفهما

فىتصنعفكانتالثعبانالأسورةأما.دقةركثرصياغةأحسنكانتولكنهامصر

وأالماسمنصغيرينبافصيقالعينانوتطغم-ثعبانشكلعلىوتصاغمصر

الآخروالطرف،الثعبانرأسشكلعلىالسوارطرفىأحدويكون-الياقوت

الذيل.شكلعلى

وتهدىبيتكلفىشائعةالأوقاتمنوقتفىالثعبانالأسورةكانتوقد

حديثة.كموضةحديثااستخدامهاشاعوقدهذا-عروسلكل

العقبين-عنديستقرحيثبالخلخالتتزينالمرأةكانت:الحلخال

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-8؟2-

بعضوفى-الررنثقيلالخلخالوكان-الفضةمنأوالذهبمنويصنع

.المرأةتسيرحينصوتأيحدثبحيث)الجلاجل"اليهتضافكانتالأحيان

أشكالهناكوكانتالأذنينزينة"الحلقايعتبر:للازننالقرطأوالحلق

نهايتهمنيتدلىمستطيلشكلعلىأو-هلالشكلعلىهومافمنه-كئيرة

عليهأخلتثمالذهبمنوكانمصرمنيردالقرطهذاوكانصغيرةحليات

صناعةفىالأساسهوالذهبكانلكنو.الماصأوالباقرتمنصغيرةفصرص

.الزمانذلكفىالحلى

كثيرةحلياتمنهتتدلى،الذهبمنكبيرطرقعنعبارةللصدر:الرشرض

محلية.صناعةوهو.ذهبيةبسلسلةالعنقحرلويدار

عنعبارة-الماسالطوقهوالمرأةبهتتحلىماأغلىوكان:للعنقالطوق

مصر-منيردوكان-الماصمنكثيرةبفصوصمحلاةالذهبمنللعنققلادة

الحجمهوالمفضلوكانالطوقهذاهوالتصبيحةفىللعروسيقدمماأحسنوكان

.الكثيرةالفصوصذوالكبير

محلاةكبيرةوردةشكلعلىالذهبمنقطعةعنعبارة:الرعاشةالابرة

الصدرفىتشبكالإبرةوكانت-سوصتةوسطهافىومركبالماسمنبفصوص

ماسا-وكثرحجمأكبرالإبرةكانتوكلما-ترتعشوكأنهامتحركةوكانت

كثر.عليهاوالإقبالالرغبةوكانت-ثمناأغلىكانت

وكان-البنصروخاصة-الأصابعتزينالخراتمكانت:*صابعالحواتم

فصيوضعالعينمكانوفى-الثعبانوذيلرأسلهشائعاثعبانشكلعلىالخاتم

ذلكبعدالخواتموتطورت.مصريةصناعةكذلكوهرأررقفصأو،الياقوتمن

الماسمنصغيرةفصرصوحرلهالماسمنكبيرفصالخاتموسطيزينوأصبح

أيضأ.

منحليةعنعبارة-ميداليةلكلمةتحريفمضاليونوكلمة:المضاليون

وتعلق-معابهماأوالماسأوالياقوتمنالصغيرةالفصوصببعضمزينةالذهب

الذهب.منسلسلةفىالعنقفى
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منتردالتىاللالئعقوديوجد-السابقةالحلىجانبالىاللزلز:

الصغيراللؤلؤمنحبالخمسةأوأربعةمنيتألفالراحدالعقدوكان-البحرين

كانلوناوأصفىحجماكبراللؤلؤكانوكلما-العنقفىيلبسثم-الحجم

المتداولاللزلؤفكان-الرقتذلكفىظهرالصناعىاللؤلؤيكنولم.ثمناأغلى

الناسوعرف.الخليجفىالبحرمنيستخرجالذىالأصيلاللؤلؤهرالناصبين

ذلكفىاللزلؤوكان.اللؤلؤمنالأسورةوكذلك-اللؤلزمنالخواتمذلكبعد

.الماسمنثمناأغلىالوقت

وأ-كبيرةخرراتبينهاتفصلكبيرةاللزلزمنعقودعنعبارة:ال!ئسة

بعدالصدرتملأبحيثالحجمكبيرةاللبسةوهذه-الذهبمنمستديرةقطع

.الأعراسفىتستعملوكانتبالعنقإحاطتها

النساء.بينإستخدامهاشاعوقد:والعطورالحناء

"ع!
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يةالسعوفى

والحاضر.الماضىبينتجمعالسعوديةالعربيةالمملكةأنفيهشكلامما

منتقريبأ08%السعوديةالعربيةالمملكةوتحتل.وأصالتهواَثارهبتراثهالماضى

مربعمتركيلو0000224مساحةتغطىوهى.العربيةالجزيرةشبهإجمالى

تبعاالأخرىعنالمتميزةسماثهامنطقةولكل.رئيسيةمناطقخمسةإلىمقسمة

منطقة.بكلخاصةوأزياءثيابواستخدام.وتقاليدهالعاداتها

المناطقكبروهىالبلادمنالأوسطالقسموتشغل:الوسطىالمنطقةأولأ:

بريدةومنهاالقصيمالمجمعة)العاصمة(الرياضالمنطقةهذهمدنرأهممساحة

منالمبنيةالمنارل.بهاالمرجودةالأثريةالمعالمالمناطقهذهيميزماوأهم.وعنيزة

الانارةبوظيفتىلتقومداخليةمساحةحولومفتوحةالخارجمنالمغلقةالطين

والتهوية.

وصناعةالجلديةالصناعاتمثلاليدويةبالصناعاتالمنطقةهذهوتشتهر

العرضةفيوالمتمثلةالشعبيةبرقصاتهاالمنطقةهذهتشتهركما.الحا-ةالأدوات

الزراعىالطابعهرخاصةبصفةوبريدةعامةبصفةللمنطقةوالطابع.النجدية

والشعير.القمحبزراعةتشتهرحيث

وتشغلمساحةالمملكةمناطقثانىالغربيةالمنطقةتعتبر:الغربيةالمنطقة

المكرمة،مكةمنكلفىالمقدسةالأماكنبهاوتوجدالبلاد.منالغربىالقسم

.المنورةالمدينة

ويأخذالطائف،جدة،المنررةالمدينة،المكرمةمكةالغربيةالمنطقةمدنوأهم

القديمةالبيوتتمتازحيثوالحديثالقديمبينمتناكمتمازجالمنطقةفىالبناءشكل

متناهيةورشاقةبدقةالمشغولالخشبمنالمصنوعةومشربياتهانوافذهابجمال

التىالصناعاتأبررومن.الجميلةالنقوشتزينهاالتىالمزدوجةالخشبيةوأبوابها

والذهبيةالفضيةالحلىخاصةبصفةوالطائفعامةبصفةالمنطقةسكانبهااثتهر

الفخاردة.والأوانى
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بينالسعوديةالمملكةغربىجنوبفىالجنربيةالمنطقةتقع:الجنوبيةالمنطقة

بيشة،،مشيطخميسأبها،مدنهاوأهمالجنربفىواليمنالشمالفىالحجار

صبيا.،جيزان

تبنىكانتفالمساكنخاصا،طابعالهابأنالمنطقةفىالقديمةالمبانىوتتميز

منأرففللجدرانالخارجيةالجهاتمنوتبرروالطينبالخشبوتعسقفالطينمن

والصناعةبالحرفةالمنطقةتشتهركذلك.الأمطارمنالجدرانلرقايةالرقيقةالحجارة

.والخزفالقشمنالمصنوعةوالأدواتالجلديةالصناعاتسيماولااليدوية

وتطلالمملكةشرقىفيوتقعبالاحساءالمنطقةهذهتعرف:الث!رمْيةالمنطقة

والخبر،،والقطيف،والهفوف،الدمامالمنطقةهذهمدنوأشهرالعربىالخليجعلى

والمبرز.،تنورةورأس

أنواعاالإحساءمنتنتجالذىالنخيلورراعةاللؤلؤبصيدالمنطقةهذهتشتهر

تستخدمهاالتىالأرليةالصناعاتمنالعديدقيامجانبإلى.التمورمنمتعددة

المنطقةرتثشهروالحصرالسلالوأهمهاوالسعفكالليفالنخيلمنتجاتمن

.العباءاتبصناعة

منطقةوتشملالثرقيةوالمنطقةنجدشمالالمنطقةهذهتمتد:الث!ماليةالمنطقة

منالمنطقةهذهوتشتهررفحا،،طريف،تبوك،حاثلعرعر،،القريات،الجوف

فصلفىالأسوداللونذاتالشعر("بيتخيامالخياممنبنوعينالسكنحيث

وتشتهرللتهويةالجانبينمنمفتوحةالأبيضاللونذاتللصيفقطنوخيامالشتاء

والصوفية.الجلديةبالصناعاتالمنطقة

8"!يم
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البكريق

الأثريةالمواقعمنالعديدوهناك-الحجرىالعصرالىالبحرينتاريخيعرد

بين)ماسومرببلادصلةلهاالبلادهذهكانتوقد-رالسياحيةوالتاريخية

.(النهرين

)العاصمة(:المنامة:الرديسية3المدأهم

الإسلامى:الرسمىالدين

عبرالبحرينارتبطتوقدالتجارية:الإنجليزية،الرسميةالعربية:اللنات

وتميزتوجنوبأ.وشمالاشرقاالقديمالعالمفىحضاريةبمراكزالتاريخعصور

.الحضاراتتلكلينالتفاعلمركزالبحرينفكانتالمجالاتجميعفىبتقدمها

منبالعديدواتصلتوالغربالشرقبينجغرافىبموقعالبحرينتميزتوقد

.عديدةحياثيةجوانباغناءفىذلكساعدوقد،الثقافات

البواباتإحدىوتعتبر،العربىالخليجقلبفىالبحرينتقع:الموقع

منلتصبحالسريعوالنموالازدهارحيثمنالعالممناطقأهمعلىوالمطلةالمهمة

.المتطورةالمجتمعات

الشواهدأحدهىالبحرينفقلعة،عريقتاريخذاتالبحرينودولة

الميلاد.قبلعام0028إلىتعودحيثالتاريخية

الأسماكوصيدالغوصمثلالبحريةالأنشطةمنالكثيرالبحرينفىوتتوفر

واللؤلؤ.

مارسهاالتىالرنيسيةالحرفمنالأسماكصيديعتبر:والصناعاتالحرف

السكانلمعظمالرئيسىالغذاءهوفالسمك-هذايومناوحتىقديماالبحرينأهالى

لوفرته.نظرأ

البحرينسكانمارسهاالتىالرئيسيةالحرفمناللزلؤعلىوالغوص

شهرمنيبدأخاصموسموللغوص.بجودتهالبحرينىاللؤلؤريتميز.القدممنذ

كتوبر.شهرإلىويمتديونيه
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باستخداموذلكلرنهوصفاءحجمهحسبللؤلؤالحقيقيةالقيمةوتحدد

الهندإلىالبحرينخارجتصديرهيتمئمومنعليها،متعارفخاصةمناخل

العالم.بلدانمنوغيرهاوأوروبا

،الآنوجودلهايعدلمالتىالمعالمبعضعلىفيحتوىالتراثمركزأما

لبعضصوروهناكالشعبيةوالأصراق،اليدويةوالحرف،القديمةالمبانىمثل

البحرين.رارتا!تىالباررةللشخصياتوصورالبحرينيةالشخصيات

الحافلالتاريختمثيلعلىصادقأدليلاَالقديمةالتاريخيةالصوروتعد

علىوعرضهاالصورهذهجمععلىالتراثإدارةحرصتولذلك-بالمتغيرات

خليفةاكلأسرةحكاممنبعضانشاهدالصورهذهنستعرضوحين-المركززوار

.الزمانمنقرنينقبلالبحرينحكمواالذين

الشعبيلا4الفنوق

مرعلىمعهوتطورتنشأتهمنذالإنسانالموسيقىصاحبت:الشعبىالطرب

وأفراحه.أحزانهوعنوآمالهالامهعنبهاوعبر.الزمان

الطربفنويعتبر،البحرينأبناءحياةفىبارزأدورأالموسيقىلعبتوقد

تنعكسحيثبالإنسانوعلاقتهالبحرلإيقاعصدىالأحوالمعظمفىالبحرينى

تظهرالملامحوهذه-والإيقاعوالحركةبالكلمةوالبحرالإنسانبينالعلاقةتلك

البحرية.الفنونفىواضحةبصورة

وهووالسامرى.الحربرقصةوهىالعرضةفنأيضاالشعبيةالفنونومن

فىالنساءتزديهارقصةوهىوالمراداه.العديدوفنالبدوفنوالربابة،شعبىطرب

والأعياد.المناسبات

الشعوبمنكثيرملتقىجعلهاماالجغرافىالبحرينلموقعكانوقد

عرفتهاوالتىالوافدةالفنونبعضظهورفىالبالغالأثرلهاكانوالتىوالأجناس

المميز.المحلىبطابعهاوطبعتهاالبحرين

وظلوثيقأ،ارتباطأبالبيئةالبحرينىالتشكيلىالفنارتبط:التشكيليةالفنرن
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كالمقاهىمنهاأفكار.وشتلهم،بهالمحيطةالطبيعةمنمرضوعاتهيختارالفنان

بعضنقلكما-والتفاليداليدويةوالحرفوالأسراقالسمروجلساتالشعبية

.اندثرتالتىالتراثجوانببعضحفظتموبهذاوالمعماريةالاثريةالمعالم

وأحسنهاالبيتغرفكبراختياربتمأن:البحرينفىالمألوفةالعاداتومن

بأفضلوتفرشالجميلةالجصيةبالنقوشالمجالستزينماوعادةللضيوفكمجلس

الزاهية.بالألوانالمطررةالمساندتوضعوللجلوص-للضيرفتكريماالسجاد

العائلاتكانتوقد.البحرينمدننىالبيوتمعظمفىالمجال!وتنتشر

فىللتباحثجاهاوأوسعهاسناكبرهاأىالعائلةكييرمجلسف!ىتجتمعقديما

كما.للتشاورالحىأهللجميعمفتوحةالمجالسهذهكانتكذلكالخاصةضئونهم

المناسباتوفىالكريمةرمضانليالىفىوخاصةقجمعهممراكزتعتبرالمجالسأن

اليوميةللهمومتنفيسأماكنأيضأالمجالسهذهوتعتبر-وغيرهاوالماَتمكالأعياد

وبعض.للأرماتتعرضهمحالةفىوالتشاوروالرواياترالنوادرالتسليةبأحاديث

أصولومن.بالبلادوالمارينالغرباءتستقبلليلامفتوحةتبقىالكبيرةالمجالس

العربية.القهوةتقديمالضيافة

بعضمارالتمميزةتقاليدالبحرينفىللزواج:البحرينفىالنفالبدومن

العائلةنطاقفىيتمماكثرالزواجهذاكان-هذايومناحتىبهامتمسكةالأسر

طريقعنأوالجيرانبناتمنأوقريباتهإحدىأوالعمبنتالشابيتزوجحيث

المالىمنمبلغوهوالمهرلعروسهالشابأرسلالموافقةتمتفاذا...الخاطبة

أهلإلىيرسلكما)الدرة(،وتسمىرالعطوراتوالاقمشةالملابسمنومجموعة

والقهوةوالشاىوالبهاراتوالذبائحوالدهنوالسكرالأررمنكميةالعروص

وغيرها.

يقومحيث(الجرةوتسمىدهامكانياتهمالأفرادحسبالمقاديرهذهوتختلف

لأهلبيتهمفىكبيرةوليمةب!عدادالزفافلليلةالتالىالصباحفىالعروسأهل

بأنعلما.والأصدقاءالأهلبيوتعلىالباقىويورعوجيرانهموأصحابهالعريس

فقط.بالحلوىيكتفواالقادرينغير
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أهليسارعالزواجليلةتحديدعند:البحرينأهلوتقاليدعاداتومن

رجللهمب!عدادهايقرم)الفرشة(تسمىللعروسينحجرة)عدادفىالعريس

)الفراشة(.تسمىمتخصصةامرأةأو)الفراش(يسمىمختص

الجدرانتغطىحيثالبحرينأهلعندعليهمتعارفخاصتنسيقوللفرشة

اللونأحمربقماشالسقفويغطىالآخر،البعضبجانببعضهاالمصفوفةبالمرإيا

ذاترجاجيةكراتالمراياوعلى)الطمام(فىويثبت)الطمام(يسمىبيضاءبنقرش

تسمىرجاجيةمزاهرتثبتالفرشةرواياوفى-)الرمامين(تسمىمختلفةألوان

وأالذهبيةبالخيوطالمطررةالمطارحترضعثمبالسجادالأرضيةوتفرش)برقيات(.

تستعملهالحجمكبيرالخشبمنصندوقالفرشةفىويوضع-الحريرخيوط

وبعضالسريريوضعكما(مبيت)صندوقوش!مىوأدواتهاملابسهالحفظالعروس

السجادعلىالريحاني!ركما.الملابسلحفظوسلةكالطاولةالأخرىالأدوات

ذكية.رائحةالحجرةليغطىالبخورويحرق

المناسبة-بهذهابتهاجأوالرقصبالغناءالشعبيةالفرق!قومالزواجليلةوفى

هذهوتقتصر-الإمكانياتحسبأيامسبعةأويرمينالزواجحفلاتتستمروقد

)النقوط(يسمىالمالهمنمبلغبتقديمالمدعوابتوتسهم،فقطالنساءعلىالحفلات

الشعية.الفرقإلىيدفع

وأالذهبيةالحلىمنقطعوهىالصباحه(لعروسهالزوجيقدمالصباحوفىلا

لمدةالمه!ينتيشقبلحجرتهافىالعروسوتبقى..الحلىهذهلشراءالمالمنمبلغ

وليمةيومأولفىلهاتقامحيثزوجهابيتإلىتذهبذلكبعد،أسبوعين

وجيرانها.وأهلهاللعروسالزوجأهليقيمها)الهدية(تسمى

لانجاحهالجميعيتكاتفالبحرينىالمجتمعفىهامةمناسبةالزواجويعتبر

وبركة.خيرفألتعتبرفيهوالمشاركةعونكلتقديمفىويتسابقون

عه08
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البحرينفىالأرداء

ذوقعلىيدلمماالجذابةبألوانهاالمعروفةالمتنوعةبأزيائهاالبحرينتشتهر

ومزجها.الألراناخئيارفىبارعةوتدرةمتميزفنى

علىالبحرينفىالمرأةلمحرصالتىاي!يرابأجملمنالنث!لثربوشتبر

والأعياد.والأنراحوالشعميةالوطنيةالمناسباتفىارتدائها

الشيفرن،منأوالصناعىالحريرأرالطبيعىالحريرمنالثوبهذاوقماش

الزخارتوكثرة،ا!مامفتحاتباتساعويتمبز.فضفاضايكونالثوبهذاأنكما

فىالمطررةالزخارفوتكون.الذهبيةبالخيوطوتطرزالثوبعلىتنتشروالتى

أيضاالزخارفتكرنكما،الثوبنهايةوالىالرقبةفتحةعندمنالثوبمقدمة

ا!مام.فتحاتحول

تضفىحتىالأسوديفضلماوغالبأ،الألوانجميعمنالثوبهذاويصنع

جمالأ.الذهبيةالخييوطعليه

.والأشكالالمسمياتحيثمنأخرىإلىمنطقةمن"النشل)ثربويختلف

والأناقة.الحشمةبينتجمعجميعأأنهاإلا

:الكنلررة

لحالةتبعأالأقمشةأنواعمننوعأىمنرتصنعالثوبتحتالمرأةترتديها

غيرالسادةالألرانمنالأقمشةتفضلماوكالبا-شتاءأوصيفاالسائدالجو

الكندورةمسمياتوتتعدد-فوقهيرندىالذىالثوبجماليظهرحتىالمنقوشة

لثوبالعامةالخطوطجميعفىتشتركالملابسأننجدلكن،آخرإلىبلدمن

الخليج.دولفىالمرأة

الدراعة:

ملونةبخيوطويطررالحرير،قماشمنويصنعما،نوعأوضيقطويلثوب

مختلفة.وخاماتبالوانويكون،معدنيةخيوطأو.

وغالبأ.الذهبيةبالخيرطالتطريزكثيفودكنهالعباءةيشبه:النساثىالبشت
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عرسها.ليلةفىالعروسبهتزفما

وسمى-البحرينفىالنساءلدىألمحببةالأثرابمن:المفححالثوب

بتعدديتميزأى.الأصلىالقماشعلىمختلفةبألوانأقمشةلإدخالنظرامفحح

ألوانه.

!يتميزالثوبلهلىاالمستعملالقماضاسمهر"الجيت":الجيتئوب

والأحمرالأصفربينتتراوحوألوانهالخفيفالقطنمنوهو.واللبسبالبساطة

العاذية.الأوقاتفىارتداو.ويغلب.القائى

بكثرةويمتارالزراجوحفلاتالأعيادفىالنساءترتديه:مفرخنئلثرب

النات.وأوراقالأزهارأشكالتأخذالتىالزخارف

ويتميزأبيضقماشمنبصنعثوبعلىالاسمهذايطلق:وِيلئرب

وا!مام.الصدرحولالحريريةالخيوطمبنالبسيطبالتطريز

يدويايحاكالذىالتطريزإلىنسبةالإسمهذاعليهيطلق:كورارئرب

الرقبة.فتحةوحرلا!مامحولتثبتالذهبخبوطمنشريطشكلعلى

وا!ماموا!تافالصدرعلىمذهبةبخيوطمطررةوتكون:كتفآأدرأعة

الذهب.منبحزامالوسطويضم-

ويلبس.الثوبمنهصنعالذىالقماشإلىنسبةبالجزسمى:جزثوب

.والمناسباتللاعيادالشتاءفى

وا!مامالصدرعلىنقوشهبغزارةالثوبهذايمتاز:منبطنشلثوب

المحلية.البيئةمنمستوحاةالنقرشوتكون

منجميلةهندسيةرخرفيةبوحداتمقصبثوبعنعبارة:النقدةئوب

بعضبجانبيدوى)تطريزبالزرىوالصدرا!مامعندومطرر.الفضيةالرقائق

.والأفراحالمناسباتأزياءمنيعتبرالزىرهذا.بالذهبى(

وأقمشةبألوانويكونالفارسية)شررال(منمشتقةالسروال:السروال

الأحيانبعضوفىبباندةينتهىماوغالبأ.والضيقالاتساعبينويكون.مختلفة

ويدكك.المعدنيةبالخبرطمطررةالباندةوتكونالسرواللونغيرآخربلونتكون
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الخصر.علىلشده)بالتكة(بعرفوالدىالرباطالوسطعند

وأالطبيعىالحريرأوالصوفمنكساءرهى:العباءةهى:الدفة

وأحيانأتطريز.بدونتكونالأحيانبعضوفىالأماممنمفتوحةوهىالصناعى

فوقالعباءةوتلبسسوداءتكونماوغالبأ.التطريزبواسطةوا!تافالحوافتزين

تخرجعندماللمرأةالصروتالزىهرالخليجدولفىالعباءةوتعتبر.الملابس

بيتها.من

الأقمثمةمنويصنع.الثرفيةبزخارفهالمميزالرأسغطاءعنعباؤ:الشيلة

الخليجية.المرأةجمالمنفيزيدالوجهحولويلف.الخفيفة

الأمامعنوتكونرأسهاالمرأةبهتغطىوالتىالرأسأغطيةمن:الخنق

منالطولفىأطوليكونالخلفومن.الرسطبعدماأوالوسطإلىيصلطرلها

الأماممنالبخنقنهايةإلىذلكبعديقفلثمللوجهفتحةللبخنقوتكون.الأمام

والترتربالخررأيضأويحلىوالمعدنيةالملرنةبالخيوطكثيرأتطريزأَمطرزاويكون

مختلفة.بالوان

وهو،العينينعداماالوجهبهيغطى،الرأسأغطيةأنواعمننوع:البرقع

العينينأسفلتكونالثانيةوالقطعة،الجبهةعلىعلويةواحدة.قطعتينعنعبارة

القماشمنشريطالقطعتينهاتينبينويصل.والطولالقصربينطرلهاويتراوح

ذلك.غيرأوالعملاتأوالمعدنيةالقطعمنأوالمجدولةالخيوطمنأو

الفتاةبهوتغطى.القطنأوالحريرمنأسردغطاءعنعبارة:الغشوة

القماشمنواحدةطبقةمنتكونمستطيلةقطعةعنعبارة.الخروجعندوجهها

خياطةأوشريطبواسطةالخلفمنوتخاط،البعضبعضهماعلىتطبقطبقتينأو

.الرأسعلىتثبتلكىعادية

الزية:أدوات

لطلاءأيضأوتستخدم.للشعرتستخدمرالتماالتىالموادمن:الحناء

بطرقابخليجدولفىالحناءرتعمل.ومختلفةمتعددةبأشكالالألدىورخرفة

.عديدةومواد
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علىتضفىوالتىالزينةأدواتمنوهوالأسود،باللونبتميز:الكحل

.المناسباتوفىالعاديةالأيامفىالمرأةوتستعمله-جمالاالعيون

كبيرتين،جديلتينفىيجدلثم،الوسطمنالشعربفرق:الشعرنصفيف

منالشعريفرقوقد.الرأسخلفالجدائلتلفذلكوبعدمعهما،الخيطويجدل

والجانبقسمينإلىالرأسمنالأيمنالجانبيفرقثمقسمينإلىالرأسوسط

جدائل.وتعملقسمينإلىالأيسر

بالفصرصوزينت،القدممنذوالذهبالفضةأس!خدمت:الحلى

.والمرجانواللؤلؤوالفيرورالعقيقوأهمها.الكريمةوالأحجار

مقدمةرتغطى-والذهبيةالفضيةبالحلىشعرهاالخليجيةالمرأةزينتوقد

الطاسةالقطعهذهأشهرومن-الجبهةعلىوأحيانأالشعرطولنهايةحتىالرأس

وتكونالجانبينمنالرأستطوقالتىالعجلةوهناكودينار،والمشابيصوالخمار

حليةفهىالتباعةأما.الدقيقةبالنقوشالقطعهذهوتتسمأعلىمنالوجهببرقع

قطعتعددتفقدالأذنأما.جدائلهنالنساءبهتحلىأسورةشكلعلىذهبية

كئيرة.أخرىوأنراع،الاذنمنتتدلىالتىالطويلةمنهاتزينهاالتىالحلى

تغطىالتىوالمساحةالنوعحيثمنالقطعأختلفت:والصدرالرفبةحلى

يتعدىوأحيانأالخصر،إلىيصلالآخروبعضهابالرقبةملتصقفبعضهاالصدر

عدةعنعبارةوهىالمرتعشةالأنواعهذهوأهم.البطنمنطقةإلىالطولهذا

الصدر.منكبيرأجزءأوتملأببعضهامتصلةدائريةحلقاتمنمكونةسلاسل

رهناك-هلالشكلعلىنهايتهوتكونالصدرعلىيتدلىعقد:المريهْ

.الكبيرةوالمريةالصغيرةالمرية

والقدمين:اليدينحلىأما

ولكلأيضأوالكفوفأصابعهاجميعتزيينعلىالخليجيةالمرأةحرصتفقد

الذهب.أوالفضةمنتصنعوالخراتم،خاصخاتمإصبع

الذهب.منغالبأوتكونالسمكفىمختلفةأساورعنعبارةالبناجر:

ماوعادة.أرجلهاالمرأةبهاوتزينوالفضةالذهبمنوتصنع:الخلاخيل
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المشى.عندصوتالمحدثالمعدنمنكراتعنعبارة)جلاجل(بهالّوضع

الجلد.منصنعتوقدالنعالالنساءلبست:نعال

وكانالحديد،منيصنعوكانالملابسلحفظصندوقعنعبارة:السحار6

تكونحتىالملابسطياتبينوالعودوالعطوروالمسكوالعنبرالطيبيوضع

ذكية.رائحتهاالملابس

مكانهَالىالتقليديةالبحرينيةالأزياءوصلتقدأنهلنايتضحسبقمما

يفوقتنوعأالنسائيةالأرياءوتنوعت.والتطريزوالزخرفةالتفصيلفنفىمرموقة

للأنثىالجماليةالفطريةالنزعةالىالحالبطبيعةيعودوذلكالرجالىالزىتنوع

المجتمع.أمامبهاالخروجعلىالمرأةتحرصللزينةأداةالزىوكرن

البحرين:لىالرجال"ياء

والثوب.الصوفيةأوالحريريةأوالقطنيةالأقمشةمنيصنع:الرجالثوب

العراوىبواسطةوتقفلالأماممنتصفمنبفتحةويكون.الأقدامإلىطويل

.كولوللثوباليسار.جهةأعلىمنرجيب.جيوببالجانبينويوجدوالأررار.

يكونالأحيانبعضوفى-الئربتحتالسروالالرجليرتدى:السروال

)التكة(.التدكيكشريطبواسطةالرسطويثبت.أسفلمنمطررا

بحيثوتثنىالشكلمربعةتكونوالتىالغترةالرجليرتدى:الرأصأفطبة

غطاءويثبت.وأبيضأحمرمربعاتأوبيضاءتكونأند!اما.الشكلمثثةتكون

الطاقية.الرجليرتدىالغطاءهذاوتحت.الأسودالعقالبواسطةهذاالرأس

دائرىشكلعلىوتلفمجدولةسرداءخيوطعنعبارة:العقال

إلىينسدلبرمامبررمةخيوطبالعقالالخلفومن.الرأسحجممعلتتناسب

وأشرنا.سبقكما.الغترةلم!بيتالعقالوشتخدم،للزينةا!تاف

حتىمختلفةأحجاموللطاتية.الغترةنحتالرأسعلىتلبس:الطافية

.الرأسحجممعتتناسب

وبهالأماممنمفتوحأالملابسمنالنوعهذاويكونالعباءةتشبه:البشت
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ألوانوللبشت.الذهبيةبالخيرطمحلاةالأطرافوتكوناليد.لإدخالفتحتان

فىوتلبسالألوانمنوكيرهاوالبيحالبنىالألوانومنالأسود.جانبإلىكثيرة

والأعياد.المناسبات

مننوعأنسبلأنهالأندالى.القدممنذالنعالالرجاللبسالقدآ:ألبسة

الخليج.دوللأجواءبالنسبة.القدمألبسة

8،،
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عُهانأ

وتسميتهاتاريخهاعلىالضوءالقاءمنلنالابدعُمانفىالأرياءعرضقبل

(.السلامعليهابراهيمبن)عمانإلىنسبةعمانسميتأنهاعنهاقيلفقدالخ..

(.السلامعليهابراهيمبنيغثانبنسبأبن)عمانالىنسبةعمانسميتوقيل

وسكنها.الشمالبةالعدنانيةوالعرب.إب!منبةالقحطانيةالعربقبلعمانسكنوقد

الآحقاففىتسكنكانتالتىأعاد(مثلالبائده،شعربمنقديمةعربيةشعرب

.وحضرموتعمانبين

علماءقبلمنوالتنقيببالبحث:الميلادلبلآمحا*فثلاثةمندعمان

وبناءالأرحجعلىتاريخهايعودمستوطنةعشرسبعةموقعتحديداتضحالآثار

عام0003الىوغيرهاالحجريةوالمبانىبهاالمتصلةالفخارقطعوجودعلى

..مق

العصرفىالحياةأحوالعنفكرةتكوينيمكنالآثاربعثةلدىتجمعومما

كانالمناطقبهدهالحياةوجودأنعلىتدلالمسحمناطقفمعظم.بعمانالبرونزى

الرادىجرانبفىالتنقلالىبميلونكانواالسكانأنويبدو.والزراعةالماءلوجود

فيضطرونالمزروعةالارضإنهاكتحتمهاكانتالتنقلاتوهذه.هبوطاأوصعردا

.أخرىلمناطقالإنتقالألى

الفتوحاتعنإسلامهافجرفىعمانتتخلفلم:الاسلامصدرفىمحمان

وبحرأ.برأالاسلامية

والأمرىالراشدىالعصرينفىوخاصةالاسلاميةالخلافةدولةاعتمدتوقد

ممنعمانعربمنلكثيرأسماءفنجدالهند،غزوفىكثيراعمانعربعلى

عربيةشخصيةوبررتالسند.فىالبريةالعسكريةالحملاتودفعقيادةفىصاهم

المصادرلبعضووفقاالهند.ثغرأحداثصناعةفىعمانىأصلمنأوعمانية

التىالفترةوهىم(.)684-796هـ()65-78عامىبينالفترةفىف!نهائتاريخية

عربيةقوةالهندثغرمنطقةفىظهرتالكبرىمحتمهاالأمويةالدولةفيهاشهدت
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منالعلاف!نالحارثبنىرمحمدمعاويةقوةوهىالاموىللنفوذتدينلاعمانية

وهذهعمانأردمن،حلوانبنثعلببنريانالبلاذرىذكركماوهوعلافبنى

الهند.0ثغرعلىالس!يطرةفىنححتالقوة

الجزيرةلشبهالشرقىالجنوبأقصفىعمانسلطنةتقع:الموقع

ودولة،السعوديةالعربيةالمملكةمنكلالغربمنعمانسلطنةويحد.العربية

ومنهرمزمضيقالشمالومناليمنيةالجمهوريةالجنوبومن،المتحدةالإمارات

العالمفىاستراتيجىبموقعالطويلوساحلهاعمانوسَمتعالعرببحرالشرق

والصينوفارسبمصرالقديمةالحضاراتمواقعوباستعراض.والمعاصرالقديم

الحضارأت.هذهبينالوصلحلقةتشكلالإقليميةوإمتداداتهاواليونانرالهند

الاماراتدولةمعالحدودعندالباطنةساحلمنتمتد:ال!نماحليةالسهول

بينالساحلهذاويقع.مسقطمشارفعندالشرقىالجنوبباتجاهشمالاالعربية

ظفار.فىالساحلىالسهلثم.الغربيةوالجبالالشاطئ

الشمالىالسفحمنوتنحدرالبلادوسطهضبةعنعبارة:الجوف

للصحراء.الجنوبىالاتجاهفىالأخضرللجبل

منالساحلبمحازاةتمتدجبليةسلاسلعنعبارة:الغربىالحجرجبال

.الجنوبفىَالمعاولوادىحتىالشمال

الجبليةللتجمعاتامتدادأالشرقىالحجريعد:الشرفىالحجرمنطفة

شرقا.خميسجبلحتىسمائلمنويمتدلعمانالرئيسية

السهلمناخيتينمنطقتينمنوتتكونلعمانالجنوبيةالمنطقةتشتمل:ظفار

.الجبالومنطقةالساحلى

بالرطوبة.المشبعةالريحيةللكتلمجريينوسطعمانتقع:عمانفىالمناخ

ف!نذلكومع.الهندىالمحيطمنوالثانىالمتوسطالأبيضالبحرمنيأتىالأول

منتظمة.وكيرقليلةعمانأمطار

منالرغموعلىنسمةمليون2حوالىالسكانعدديبلغ:السكان

ظلفقد،التاريخفجرمنذعمانإجتاحتالتىوالغزوالهجرةتيارات
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عربية.بأصولمتمسكاشعبها

مزارعينالىوالمنطقةالعيشمصدرحسبعمانسكانتقسيمويمكن

العالمبحارسفنهمجابتوكاروصيادينالأقاليممخلففىينتشرونوفلاحين

المناطقوبدوالعصرر.أقدممنالجبليةوالمدنالقرىسكانثم.التاريخعبر

الحضارية.الإنحياراتبمختلفاليومينعمرنالذينالصحراويهّ

والمناطق:اللول

علىرتقعللدولةالادارىوالجهارالحكمومقرالعاصمةوهى:مستط

الواقعةالأماكنوأجملأهمومن.الباطنةسهلشرقجنربعمانخليجساحل

الحديثمطرحوميناءمسقطالعاليةالسكانيةالكثافةذاتالمنطقةهذهنطاقفى

التجاريةالمناطقإلىبالإضافة،القديمةالسكنيةوالمناطقالتجاريةبالمدينةالمحاطة

المستشفى،الصناعيةالرسيلمنطقة،قابوسالسلطانجامعةمعالمهاوأهم.الحديثة

الرياضى.قابوصومجمع،السلطانى

للسلطنةالكليةالمساحةثلثلعمانالجنوبيةالمنطقةتحتل:الجنريحةالمنطقة

)صلالة(.هىالمنطقةهذهفىالمدنوأهم

الشمالىالسفحمنتنحدرالبلادوسطفىهضبةعنعبارة:الداخل

ومنالظاهرةمنطقةالغربمنوتحدهاللصحراءالجنوبىالاتجاهفىالأخضرللجبل

(.سمائل،بهلا،)نزوىمدنهاوأهم.الشرقيةالمنطقةالشرق

وتقعالأوديةتتخللهارمليةبسهولالشرقيةالمنطقةتتميز:الشرقيةالمنطقة

متطقةالشرقىالجنوبْمنويحدهاالثرقيةالحجرجبالمنالداخلىالجانبعلى

صرر.المدنأهمومن.جعلان

.الإماراتدولةمعالسلطنةحدودمنالباطنةسهليمتد:الباطنةسهل

الأطرافمنينحدرصحراوىشبهسهلالمنطقةهذهيغطى:الظافرةمنطقة

الخالى.الربعإتجاهفىالغربيةالحجرلجبالالجنوبية

منأجزاءالسلطنةبقيةعنويفصلهاالشمالأقصفىتقع:مسندآمنطقة

الإماراث.دولة
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وأهمهاالسكانيةرالمراكزالمدنمنالعديدبهايوجد:الغرييةالحجرجبال

.قلرستاا

علىيعتمدونحيثمحوتجزيرةفىسكانهامعظميعيش:الحكمانبر

.الأسماكصيد

عمانفىالشعميةالفنون

وفيما.معينةبسماتالأخرىعنبعمانمنطقةلكلالشعبيةالفنرنتتميز

.بعمانللمناطقفنونبعضيلى

ازدواج،تاريخيتينبظاهرتينالمنطقةبهذهالشعبيةالفنونترتبط:ظفارفنرن

واللهجةالعمانيةالعربيةاللهجةالجنوبأهليتكلمحيث،الجنوليةالمنطقةفىاللغة

وكذلكُ.متوارثةبتقاليدالسكانىالتجمعمواقعمنموقعكلريتميز.الجبالية

منها.المناطقمنبغيرهاتوجدلابألوان(الجنوبية)المنطقةظفارفنونتختص

بهذهالخاصوالإيقاعواللحنواللهجةشعرىنصبهالغناءمننوع)الهبرت(

كلأمسكوقدمعا،اثنانيزديهاالشبابمرحفنونمننوعو)البرعة(،المنطقة

هىةالمستخدمةالموسيقيةوالآلاتراقصا،ويتحركبخنجرهِاليمنىيدهفىمنهـما

أنواعويوجد.بالجلاجلوالدفالصغير،الطبل،المرراس،الطبل،القصبة

مشابهة.أخرى

وثيقاإتصالاوتتصلتتسممميزاتالمنطقةهذهلفنون:الداخليةالمنطقةفنون

عدموأبرزها.الإسلامبسلوكياتتمسكهموأبرزها،المنطقةهذهأهلبتقاليد

فنونالمنطقةهذهفنونأهمومنجميعها.للفنونممارستهافىالنس!اءإشتراك

الدينى.والغناء(النخيل)زراعةالعملوغناء.الباديةوفنونالسيف

ذلكولعل،التقليديةبالفنونثريةالمنطقةهذهتعتبر:الشرقيهْالمئطقةفنون

فقد.طويلةتاريخيةحقبهإبانتشغله)صور(كانتالذىالمتميزالموقعإلىيرجع

عنفضلاهذاالتعبير،وأشكالالتسليهوأنماطالبضائعتنقلالتجاريةالسفنكانت

الذىالأمرالقيظوأيامالبلادداخلإلىالساحليةالمناطقمنالإنتقالالعمانيينعادة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-236-

المنطقةتمتاركذلك.مستمرةبصفةالمنطقتينبينالشعبيةالفنونإنتقالعميةجعلى

البحارهترارثهالذىالبحرأغانىثم(عمانية)الأفروالفنرنبأنماطالشرقية

جد.عنأباالعمانيون

)يقاعية،بقفزاتويتحركنالمَرفصاءفيجلسنالنساءتؤديهارقصةوالجمبورة

وتعتبر،الجبهاتوتلتصقالأخرىمنرإقصةتقتربأنالرقصةهذهتقاليدومن

جميلة.جماعيةرفصةالرفصةهنه

علىوهرصاحبهويغنى،البدويةالفنونمنفنوهوالطارق:الباطنةفنون

الفنونمنمتعددةأنواعوتوجد.المغنيينمناثنانفيهويمث!ارك،الهجنظهر

مختلفة.أومتشابهةسراءفنونهاالمناطقمنمنطقةفلكلالشعبية
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عُماقفىالازياء

للنساء:الجنوببةالمنطقةأرياء

المنطقةهذهوحىمنوتطريزهشكلهالمنطقةهذهفىالنسائىالزىيستلهم

القطنأوالمخملمنالنوعهذاويصنعذيل(.)أبرباسمالزىويعرفْالخضراء

المختلفةبالألوانالحريرمنوبخيوطجميلةبطريقةبزخرفةالرقبةفتحةوتزين

والخيوطالتطريزونفسالزخرفةبنفسأيضاا!ماموتطرر،المعدنيةوالخيوط

نهايةأيضاويزخرف.والفضةبالفصوصالثوبويزين.الرقبةحردةفىالمستخدمة

وا!مام.الرقبةلزخرفةمشابهةوتكوننباتيةبزخارفالذيلعندا!ثوب

الحريرأوالخفيفالقطنمنتصنعماوغالباالرأسعلىتوضع:الشيلة

شهرإلىشهرمنتطريزهاوششغرقيدوياوتطرز.مختلفةبأشكالوتزخرف

ونصف.

.الرأسعلىوتلبس:الخرقهْ

الجبين.علىوتوضع:العصابهْ

:للنساءالداخلبةالمنطقةأوياء

المتوافقة)وزخارفهوتطريزهألوانهوتعددبالبساطةالزىيتميز

ولونه.القماش

جزءويطرشالركبةبعدماإلىطولهيصلرداءعنعباره:الثوب

الرفيعةوالذهبيةالفضيةالزرىشرائطإلىبالاضافةالسيممنبشرائطالأمامى

وغالباالطريقةبنفسالثوبوأطرافالاكماموتطرر.ومتشابهةمتناسقةبتقسيمات

.المرأةبهاتقومالتىالمنزليةاليدويةالأعمالمنوالشرائطالخيوطهذهتكونما

وتثبتالمعقودالملونالصوفمنخيوطمنهاتتدلىللرأسغطاء:الوقاية

علىالوقايةلشدةو!لك)العقام!باسمتعرفمعقوفهأخرىبخيوطالرأسعلى

منخيوطالمتدلىطرفهاويز!نالوقايةعلىتوضعالتىالحضيةإلىإضافةالرأس

اسفضى.اوالزرىالصوف
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للنساء:الشرتيةالمنطقةأرياء

منسوجخفيفقماشمنويصنع)القبعة(باسمالمنطقةهلىهفىالزىيعرت

والأررق.والأحمرالأسودفيكونالمستخدمةالألرانأماالصناعيةالخيوطمن

الأماممنوالذهبىوالفضىالمتعددةبالألوانبزخارفالتقليدىالزىهذاويطرر

وشهرين.شهربينماوتستغرقيدوياالزخارفهلىهوتطرر.الخلفومن

:للنساءالبل!يةالأرداء

رشر(ولبخيوطوتطررسوداءتكونبأنهاالبدويةالنسائيةالأزياءك!ميز

المتدلىطرفهوترين)القنع(باسمويعرفسمكاكثريكون:الرأسفطاء

لاالذىالبرقعالبدويةترتدىكذلك.الفضىوالزرىالأحمرالحريرمنخيوط

العينين.سوىوجههامنيظهر

:الظاهرة،الباطنةفىالنساءأرياه

المرأةفترتدى.التقليدىالنسائىالزىفىالمناطقهذهفىالأزياةتتشابه

ا!مامأما.مختلفةبرسوماتويزخرفالألوانمتعددطريلرداءوهىالكندورة

الحرير.منرخيوطوفضيةذهبيةبخيوطفتطرر

.المرأةوجهمنأجزاءويغطىوالظاهرةالباطنةشمالفىيرتدى:ا!مار

مسقط:فىانساءأ،ياء

التطريزكلويضيفأنواعثلاثةيوجدحيثمسقطفىالنسائيةالأزياءتعددت

ماحدإلىمسقطأزياءوتتشابه.العمانىالتطريزفنضمنإبداعيةلمسةوالزخرفة

الشرقية.والمنطقةالداخليةالمنطقةأزياءمع

منالبعضبعضهاعنمسقطفىالتقليديةالعمانيةالنسائيةالأزياءوتختلف

الملابسهذهفبعض.التطريزفىالمستخدمةرالخيرطوالألوانالزخارفحيث

نأكما.الداخليةالمنطقةفىالنساءرىمنقريبالآخروالبعضفضفاضايكون

تطريزها.فىطو*وقتاوتستغرقفضةمنرفيعةشرائطمنيخاطبعضها

وقد،القحفية،العمامة،العصابة،الرجاليةالرأسأغطية:الرجالملابس
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.الإماراتدولةفىهذهالرأسأغطيةعنتحدثنا

.الإماراتدولةفىإليهالاشارهسبقتالورار،:الداخلبةالبدنملابس

دولةفىاليهاالاشارةسبقت،الدشداشة،البشت:ا!ارجبةالملابس

.الإمارات

.الاماراتدولةفىالقدمممبسةمعتتشابه:الفدمكبسة

حدإلىمتشابهةوعُمانالاماراتأهلبينالملابسأنالعبودىحسينويذكر

الجغرافى.للقربوذلكبعيد

عُماقفىالحلى

تنوعا،،عُمانبهاتشتهرالتىالصناعاتأهممنالفضةصناعةتعتبر

.عديدةقرونإلىعُمانفىالفضةصناعةوتعود.وذوقا

نأعلى.الفضةوصناعةتجارةمراكزمنمهمامركزانزوىمدينةوكانت

.عمانومدنأقاليممنالعديدفىتنتشرالفضيةالحلىصناعة

علىالحلىصناعةوتتم.تقليديةصناعةعمانفىالفضةصناعةوتعتبر

المحفورةومنها،والفصوصبالأحجارالمرصعةمنها،مختلفةوتصميماتأشكال

علىالبارزةوالكراتالحبيباتمنأشكالاعليهاالزخرفةتتخذبحيث،بالنقوش

.المطلوبالطرازأوللتصميموفقاوتتم،الحلية

منالمختومةوالأساور.الحلىأنواعبصناعةعمانفىالرستاقوتشتهر

نأعلى.عبرىمدينةبهافتختصالورودهيئةعلىالمشكلةالحلىوأما.الخارج

معهماتشترككما،الفضيةالحلىصناعةفىعبرىمعتشتركالشرقيةالمنطقة

الحلىيشبهوهو،مشابكأوشريطبوجودالحلىهذهوتمتار،جعلانمنطقة

اليمن.فىالفضية

وأالطبيعىالمرجانكانوان،كثيرةكريمةبأحجارترصعلاالعمانيةوالحلى

بينرصهطويقعنالعمانيةالحلىصناعةفىالأحيانبعضفىيدخلالصناعى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-024-

،والأردنفلسطينفىالباديةأهلبينمألوفهوماعلى،والفضالذهبىالخرر

.المرجانبحبوالأتراطالعقودتحلىكما

وسطبرصهاوذلك،والزجاجالبلاستيكمنقطعمنالحلىتصنعوكذلك

.الرأسوحلىالتعاويذ،

وابروأدواتالن!قود،لحفظعلبعمانفىالمستعملةالفضيةالأدواتومن

تشكيلفىالعمانىالصانعمهارةعنتعبربزخارفمحلاةوهىالتطريز،

منهاتتدلىبأحزمةبتمنطقرنعمانمنالداخليةالمنطقةرجالومعظم،الأدوات

الفضة.منالمصنوعةالأدواتبعض

رخرفة،أقلف!نهاعمانفىالنساءتستعملهاالتىالحلىإلىوبالنسبة

أزيائهن.منجزءأىعلىالنساءويعلقها

تلكوأهمهاوأبرزهاوالعقود،السلاسلمنكثيرةأنواععمانفىوش!تعمل

سداسية،أوالشكلمربعةفضيةحليةوهىوالحرور،التمائمتحملالتىالعقود

يحملرقدحجر،عادةويتوسطها،الأحيانأغلبفىورخارفنقوشتعلوها

فضيةبعلبالسلسلةتثبيتيتمكما،الكريمالقرآنآياتمنآيةالتميمةكلاف

الخرزأوالتميمةأنومع.للفتحقابلةالقلاداتهذهتكرنوقد.تعاويذأوصغيرة

مقدمةفىتوضعكحليةيستعملالأحيانبعضفىأنهإلاالعنقحولعادةيلبس

ظفارلمنطقةيردبينما،الفضيةبالحرورعمانمنالثرقيةالمنطقةوتختص.الرأس

أجراسالحررقاعدةمنوتتدلى.الذهبيةالحرورعمانمنالباطنةومنطقةالجنوبية

السلسلة.امتدادعلى

ولعل،بسلاصلموصرلةكئيفةنقوشتعلو.القلاداتمنآخرنوعوهناك

المنطقةجبالسلسلةوشمال،عمانفىالصحراريةالمناطقموطنهالنوعهذا

منأو،الذهبمنالقلادةهذهفىالرئيسيةالقطعةوتتألف.عمانفىالجنربية

الحلىكبيرحدإلىيشبهالنوعوهذا،المرجانمنمجموعةبهاتحيط،ذهبيةأوراق

تختلفلاأنهاكما،القدسفىالشمالإلىالواقعةنابلسىمدينةتستعملهاالتى

تركيا.الحليةهذهأصلكانوربماالطرار،نفسمنوتركياسوريافىالحلىعن
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بأنراععمانفىوالخلاخيلالأساورصناعةتتميز:والحلاخيلالأساور

الأساوروغالبية.عمانفىواسعنطاقعلىوتستعمل،مختلفةوتصميمات

لبىيحدثهماوالإيقاعالرنبنأنكما.والفصوصالكريمةبالأحجارمطعمة

موسيقى.وقعلهمايكونالنساهعندالخلاخيل

نرعاومطرحمسقطأهالىويرتدى.)بنجرى(الأسورةتسسعمانوفى

يستعملالنوعوهذا،بالفصوصمرصعاالنرعهذاويكرنالأصاورمنمحفررا

الباطنة.وساحلومطرخمسقطفىويصنع

الزخرفةقليلالنوعمنأساورثلاثةأوسرارينأحياناالسيداتترتدىوقد

الذهب.منبأوراقيحلىوأحيانا.والنقوش

هىاستعمالهامنالغايةف!نالأفعىرأسأطرافهاتشبهالتىالأصاورأما

الحسد.دابعادالشرورمنالإنسانحماية

تحيطالتىوالعقردالسلاسلمنكثيرةأنواعاعمانأهليستعمل:السلاسل

الأحيانبعضوفىإستعمالا.الأنواعأكثروهى،المتشابكةالفضيةالأسلاكبها

منالنوعهذاويتكرن.الطرحةأوالرأسغطاءلتثبيتوالعقردالسلاسلتستعمل

فىالجانبينكلامنويثبتالذقنتحتيلبسسلاسلخمسمنيتكونضريط

.الرأسغطاء

فىالشماليةالمنطقةسكانبينالمستخدمةالأقراطأنواعكثرإن:الأقراط

أملس،منهجزءالنرعهذاويكون."الشغاب(ويسمىالمدور،النوعهرعمان

مضلعة.الأخرىالأجزاءبينما

رمزاالأقراطهذهوتعتبر.منهتتدلىالتىالأجزاءبعضعادةالقرطويضم

الأنوثة.لكمال

نأالمألوفومنهالترتورقةشكلعلىالأحيانبعضفىالقرطويصمم

.الأذنفىمتراصةثقوبخلآلمنواحدآنفىالأقراطمنعدداالفتياتتلبس

.الرأسمقدمةفىالأقراطمنعددايرتدىالبعضأنإلا

مجوفة،تكونوعادة،الكبيرةالأقراطتلكالشكلالغريبةالأقرا؟ومن
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هرمشكلعلىالصغيرالخررمنمثلثداخلتنتهىجميلةنقوشبهاوتحيط

معظمفىكانتوان،الأذنفىبتعليقهالتسمحمساكةفىومئبتة،مقلوب

تكونأنإحتمالمنالرغموعلى.بهاخاصةسلاسلخلالمنتتدلىالأحوال

الشرقيةالمنطقةفىيستعملأنهإلاالأقراطهنالنوعهذامرطنهىالظاهرةمنطقة

العربية.الاماراتدولةفىأيضايوجدكما.العمانيةالمناطقمنوكيرها

علىالقدموأصابعالبدأصابعكلفىالخر،لمعمانأهليلبس:الحراتم

متنوعةخواتمهناكأنإلا،ببساطةومنقوشةرقيقةالقدمخراتموتكونالسواء،

خاتمين،منعادةتتكونوهىفيهتلبسالذىل!صبعوفقاومنقوشة،وكثيرة

.إبهاموكل،اصبعلكلوخاتم،كفلكلمنهماواحدا

إلاعمالطنىزواجخواتمأودبلتقديمعادةتوجدلاأنهمنالرغموعلى

.الزواجعقدعندخواتمعشرةعنيقللاماتقديميتمأنه

وتحتوى،الأولللاصبحوتخصص"الشواهدداتسمىالتىالخواتمرهناك

خاتمفيسمىالثانىالاصبعخاتمأما،الواجهةفىونقوضزخارفعلى

الثالثالاصبعخاتموأما،منقوشةمستديرةقطعةمنعادةويتكون"بوفصوصأ

الاصبعخاتمأما،الشكلمربعةرخارفوعليه!المربع"أبوستخاتمفيسمى

يشبهرشكله،رجاجاو،ملونحجرأوبفصيزينوقد!حيسةأفيسمىالرابع

.التوتورلَةشكل

الخواتمأنغير،والزخرفةبالفنتتصللأهدافتصنعالخواتمأكثرأنومع

ت!تعمللأنها،عمانأهلبينخاصةأهميةلهاتكونقدوالعظامبالقرونالمرصعة

صاحبها.عنالحسدإبعادأوالشويرةالعينلطرد

العقيقمنبفصوصوترصعالذهبمنعادةفتصنعالزارخواتمأما

وفى،الجوانبعلىوزخارفنقوشاتحملالشكلمربعةبقاعدةأو،الأحمر

المسجد.قبةشكليشبهوشكلهاوسطها،

وفىالإجتماعيةالمناسباتفىغالبايتمعمانفىالخواتماستعمالأنعلى

عبرشائعاإشعمالهاكانفقدوالتعاويذالسحرخواتمعنأما،الرسميةالحفلات
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.سليمانالنيىبخاتمعلاقةالخراتملهلىهولعلالعصور،مختلف

كيرلأنهاربما،العمانيةالخوانمفىتسنعملمافقلالكربمةالأحجارأما

الأحجارمنغيرهأوالفيروربحجرالمرصعةالخرأتمبعضتوجدأنهغير،متوفرة

النفيسة.

تختلف،عمانمنالجنوبيةالمنطقةظفار،فىتصنعالتىوالحلىالجواهرإن

وهىالشكلأوالتصميمحيثمنسواءالبلادمنالأخرىالمناطقفىالحلىعن

اليمن.فىتصنعالتىالحلىمنأشكالهافىأقرب

الألوانوكثرالحلىفىواصعبشكلالملونالخرريدخلالجنوبيةالمنطقةففى

البلاصتيكالخررمنأنواعوتوجد،المرجانىأووالأخضرالقرمزىالخرررواجا

إفريقيةبحلىالصناعةهذهتأثريؤكدالحلىتلكفىالحرروجودكثرةويدل

رنجبار،منالزنجيةالهجراتموجاتضمنالمنطقةالىانتقلتوربما،الشرقية

حلىويشبهعشر.التاسعللقرنالهندحلىمعتصميماتهافىالحلىتلكوتتشابه

الخوالّمعلىبقراتثلاثمنتيهونالتىالنقويث!المعاصرةالهندفىراجستان

ظفار.فىالفضية

الذىالنوعذلكالجنوبيةالمنطقةفىالمستعملةالأخرىالحلىانواعومن

وسطهاوحرل،النقوشبعضعليها،الشكلمثلثةقطعةوهر"السلسن(يسمى

الخمسةالخواتموخلف.مىآرسمإلىتنتهىسلسلةمنهاكلفى،خواتمخمسة

إلىويضافتجلجلأجراسفيهامثبتسلسلةمنهاكلفىأخرىخواتمخمس

،الصوفمنبخيوطومخاطةالمرجانخرزمنصفوفالزخرفةمنالمجموعةهذه

المنطقةفىالفتياتوترتدى،الطرحةفىوثبت،الرأسفوقالحليةهذهوترتدى

السيداتأما.أنجيلاوشمىالرأسحلىمنخاصانوعاعمانمنالجنوبية

فبعةتسميتهبمكنالشكلمستطيلرأسغطاءيخلبسنظفارنساءمنالمتزوجات

شكلفىالفضيةوالقطعالعملاتمنبسلسلةويحلى،الفضةبأشغالمطررة

علىومثبتة،هرمىشكلعلىبالخررمطررةقماشقطعةمنأو،دائرةنصف

أحيوس".وتسمى،الخلفمنمتدليةأجراصمننقوشوعلى،الحليةأطراف
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ستإليهويضاتالثانىالنرعالزواجقبلالجنوبيةالمنطقةفتياتوترتدى

الحليةهذهيرتدينوالمتزوجاتجانبكلعلىمنهاثلاث،الشكلهرميةخررات

خررات.بعشرولكن

*"!ه
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لعربيةالاماراقافىولة

البشريةالعناصرإلىالتطرقمنلابدالاماراتدولةفىالأزياءعرضقبل

السنين.أقدممنذمنهاوصلواالتىوالجهاتالاماراتسكانكونتالتى

)ختلاطعلىساعدالمجاورةوالدولالاماراتدولةبينالجغرافىالقربإن

توفرتإذاالإستقراريعقبهاالتىالمستمرةالهجراتفشاهدالمناطقلهذهالسكان

الخليجسكانمنالكثيرينأنللخليجالقديمالتاريخويذكر،مناسبةعيشظروف

فىالعربيةالجزرفىواستقرواالمختلفةعُمانومناطقالبحرينمناطقمنهاجروا

وعلىوافريقياالهندسواحلإلىووصلتكثرابتعدتأخرىلئاتوهناكالخليج

ثانيةالمناطقهذهمنهاجرتعناصرالخليجمناطقفىنشاهدذلكمنالعكس

ومارالتالآنمنوقرنينقرنقبلالعربوغيرالعربمنالخليجسواحلإلى

.اليومالىمستمرةالهجرات

المتحدةالاماراتدولةشعبكونتالتىالبشريةالعناصرمعرفةمنولابد

التعرتيمكنحتىالمختلفةالدولةمناطقإلىنزوحهمفتراتوأهموأصولهماليوم

بزيهيحتفظالمهاجرأننعرففكماالاماراتسكانلبسهاالتىالملابسأصلعن

نتيجةملابسهيخفىأنويمكن،والشكلالاسمبنفسالهجرةبلدمنطويلةمدة

نأاووالتقاليدالعاداتناحيةمنأوالمناخيةالناحيةمنالهجرةلبلدمتهاملاهعدم

الموروثةأزيائهمفىافتقدوهامميزاتمنلهالماالأصليونالبلداهلويتخذهاتبض

بينالتجاريةالاتصالاتناحيةننسىولا،والاسمالشكلتقليديعنىالذىالأمر

للبيئة،لمناسبتهاالأزياءهذهبعضوجلبهمالمجاورةوالدولالاماراتسكان

.الظروفلمختلف

الأصل!ننالسكانمنابتداءالبشريةالعناصرأنالعبودىحسينناصرويقول

والهنرد.والأفارقةوالبلرشوالعجماللراتيةالبحارةثمالعربوهم

السكانرهمالعربسكنهاالاماراتأنالعبودىحسينناصرويؤكد

ويمكن.الثامومناليمنمنالجنوبىالطريقمننزحواأنهمويعتقدا،صليون
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العبودى(.حسينناصر26)صالعربعنالمزيدإلىالرجوع

مثلمدناوكرنتللخليجالساحليةالمنطقةساحلعلىالقبائلانتشرتوقد

ظبى.وأبوودبىرالشارقةوعجمانالقيوينوأمالخيمةرأس

العربىالخليججهةمنالخيمةرأسيسكنون:الشحوحقبائل:الشحرح

العربية.أصولهمإلىحنظلفالجالمؤرخفيرجمعهمعمانخليججهةمندباوجبال

هذهأصولوترجعالفثةهذهالمتحدةالعربيةالاماراتنىتعيش:البحاؤ

العربيةالمملكةشرقالقديمإستقرارهامناطقكانتوالتىالنعيمقبائلإلىالقبيلة

أخرىمرةهاجرتالبحرينجزيرةإلىهاجرتثموالاحساءالقطيففىالسعودية

البحارةويذكرطويلةمدةراستمرتالفارسىالساحلعلىلنج!ومنطقةالمحمرهإلى

رضاالملكزمنفىأخرىمرةللخليجالعربىالساحلإلىلنجهمنهاجروابآنهم

فىومسقطالباطنةساحلمناطقفىواستقرواالحجابكشفتطبيقبعدشاه

والبحرين.قطرد!الىدبىإلىثمظبىوأبوالشارقهدالىعمان

الذى(غالببنالؤىمنانحدرواكونهمعنناتجةتسميتهمإن:اللواثيهْ

إلىالعربيةللجزيرةالجنوبىالساحلمنطقةمنهاجرواانهمثمعمانيسكنكان

والباكستانية.الهنديةأبادحيدرمنطقةإلىوبالذاتالسندمناطق

أبادحيدرإلىنسبةالكلمةوهذهأبادية"ةبالحيدرأيضايسمونواللواثية

سكنهاالهندفىأخرىأبادحيدروهناككراتشىقبلالسندفىالإسلاميةالعاصمة

يكونواأنوأستطاعوااليمنمنالإسلامىالفتحزمنانتقلواالذينالحضارمأ9

يسكنودطاليمانيونومازالالهندإلىضمتعندما4891حتىهناكعربيةسلطنة

اليمننىالأصلىموطنهمإلىاليومحتىمستمراالنزوحومازالالهنديةأبادحيدر

الحليجية.الدولبعضأو

بمختلفجلبواوقدالسودالأفارقةمنكثيرالاماراتيسكن:الأنارفهْ

الخليجموانىبينالسفرأثناءوأثيربيازنجبارمثلبالذاتأفريقياشرقمنالطرق

.التجارةثبه!افريقياقوشوعُمانالعربى

لابيتأىن2ويذكرالماضىفىالشاقةالمهن*ختلففىالاْفارقةإستخدم
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وقدالعبيدمنالعشراتلديهمكانالكبيرةالعائلاتالعبيد.بىبعضمنيخلو

وتزوجواالشتاءفىالتجاريةالمراكزإلىوالسفرالصيففىالغوصعلىثربوهم

منهم.

عدةوطردواوعُمانالاماراتساحلعلىمراتعدةالعجم:سيطرالعجم

اليعربىمرشدبنناصرالإماميدعلىام063عامكانطردوآخرأيضامرات

الوقتِذلكفىجلفاريحكمكانالذىالعجمىالدينناصرهزمعندماعُمانإمام

أحمد.بنعلىأنذاكجلفارعلىالعمانىالجيشقائدوكان

فىاليرمالباحثونيختلفوقدالتاريخهلىابعدالاستبطانهنايهمناوالذى

نأإلاالعربيةاللغةفنسواالعجممناطقسكنواعربأنهمأوالعجممنأنهم

الايرانىالساحليسكنونكانواالاماراتشواطئإلىنزحواالذينالعجممعظم

التىالعربيةالتجاريةالمراكزمنوكانتالجسموجزيرةلخهميناءوخصوصاالمقابل

رالقواسم.معينبنىمنالعربحكمها

الفنيةوخصوصاالمهنبمختلفالاماراتسكنواعندماالعجمعملوقد

ودبىالشارقةمنكلفىالقديمةالمبانىعلىواضحةالفنيةلمساتهمْومارالت

العربيهَوالجزرالفارسىالساحلمنطقةفىالسائدةالفنونمنمقتبسةوهىوعجمان

الاماراتالىوالجصالطينمثلالبناءفىالمستعملةالخامالموادنقلهمعلىعلاوة

.هناكمن

احداهماألاماراتساحلالىالايرانيينمنهجرتانهناككانتإذن

.الحجاببكشفالاماراتفىالمسماةهىدينيةبدوافعوالثانيةاقتصادية

ومنطقتهمالبلوشمنكبيرةفثةاليومالاماراتسكانبين:يعيشالبلرض

وباكستانإيرانمنكلتتقاسمهاحيث)بلوجستان(وتسمىباسمهمتعرفالأصلية

الخاصة.ولغتهمالخاصةثقافتهملهمشعبوهم

ذكروا.البوذيةالرئيسيةوديانتهمالمسلمينغيرالهنودمنفئةوهى:البانيان

التىالشرقيةالهندشركةقياممعمتزامنينكتجارالميلادىعشرالسادسالقرنفى

بريطانيا.أنشأتها
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أسواقلهمومارالوصولهمأولالباطنةساحلعلىالبانيانانتشروقد

ودبى.والشارقهالبصرهفىباسمائهمتعرف

رأسفىوبالذاتوالأجدادالأباءعنالمتناقلةالرواياتتذكر:الأوروليون

ضدبلادهمعنالدفاعأثناءالأوروبيينمنالعديديأسرواأناستطاعواأنهمالحيمة

منالكثيرأنومعروفالبرتغالياتهنبالزواجقامواوقد،وغيرهمالبرتغاليين

رالشعرالحمراءالبشرةمنذلكريوضحبرتغالياتأمهـاتهمأصلهناكالمواطنين

.والزرقاءالخضراءوالعيونالأشقر

التاريخيةنواحيهامختلففىالرجاليةالملابستفصيلفىالدخولوقبل

منفيهاتحكمتالتىوالتأثيراتالظروفعلىالضوءالقاءيجبوالاجتماعية

والحياكة.التفصيلوطريقةواللونوالشكلالنوعيةحيث

قبلالثالثالألفإلىيرجعالاماراتفىالاستيطانتاريخأنالمعروفمن

الإسلامية.الانترةحتىعليهاوالتأثيراتالحضاراتتعاقبتثمالميلاد

"أماخلقانمحلياتسمىالتىالأقمشةمنالاماراتفىالملابسوتصنع-

."العتيقةالفقراءملابسعلىيطلقالحلقانفكانالعباسىالعصرفى

تشكيلفىالاقتصاديةوالأحوالوالتقاليدوالعاداتوالمناخالدينأثروقد

الحالى.الشكلوإعطانهاالأزياء

المسلمونيشكلالاماراتسكانأنإذالدينىالفكرقوةالمؤثراتأكثرومن

يكونأنيجبزياوأفكارهمبادئهخلالطمنيفرضوالإسلاما%..نسبةفيهم

فىذلكويتمثلالبيتفىوحتىالعبادهدورفىأوالعامةالأماكنفىمحتشما

سترماالمسلمالاماراتابنلبسفقد.الملابسفىالغلو.والاعتدالعنالبعد

.القدمألبسةجانبإلىرأسهوغطىجسمه

وهى)البشت(العباءةولبسالواسعة)الكندورة(الدشداشهالرجللبسفقد

للمسلموقارأتعطىوالتى،السلامعليهالرسولفترةمنلبستالتىالأزياءمن

فىالمسلمنجدولهذا،الرأسعارىالرجليمشىألاالإسلامحببوقداليوم

إلىأصولهاترجعوكلهاوالعقلوالعصائبالعمائمرأسهعلىيلبسالامارات
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وسلم.عليهاللهصلئالرسرلعهد

التقشفعنناتجالاماراتفىالمسلمبلبسهاالتىالأزياءمنالقليلالعددان

التزينالىالاسلامدعاالوقتنفسوفى.الاسلامتعاليمعليهحثتالتىوالزهد

المناسباتفىيتزينالاماراتفىالمراطننرىولهلىا.المناسباتفىمعتدلوبشكل

النظيف،أوالجديدلبسالتزينهذاوأساسوالأعراسوالموالدالأعيادمثلالدينية

الملابس.تطريزأوتنقيشوليس

بماالفقراءعلىالاماراتفىالمسلمتصدقفقدوالهداباالصدقاتتنسىولا

الملابسوشراء..الأعيادوفىوالشتاءالصيففىالملابسمختلفمنيسترهم

"تهادواوسلمعليهاللهصلىالرسولقولونفذواالهداياكثرتوقد.المناسبة

المسماهالعباسيينعهدمنذمعررفةعادةوهىعظيمشأنللملبسوكانتحابوا"

وبينبينهمالاخرىالخليجودولالاماراتوشيوخحكامنفذهاوقد"الخلع(

.!"عطيةوسموهاوالاحترامالحبفكسبوارعاياهم

الاماراتسكانعلىالمناخفرضوقد،القويةالمؤثراتمنالمناخويعتبر

طريقةالىالألوانإلى،القماشنوعيةإختيارمن،الملابسفىمعيناسلوكا

الإماراتسكاناهتمولذلك،عامبوجهحارالطقسأنالقولويمكن،التفصيل

منالسمكمتوسطةالملابسعلىاعتمدواحيثالشتويةمنكثرالصيفيةبالملابس

لبسواوقدالفضفاضوالتفصيلوالفاتحةالبيضاءالألوانواختارواالقماشحيث

يستبدلالمواطنينبعضأنإلاالشتاءفىعادةوتستمرالصيففىالملابسهذه

حيثثلاثةأوشهرينتتعدىلاقصيرةلفترةالشتاءفىبالصوفيةالصيفيةالملابس

الشاءفىالقطندشداشةيستبدلرنفلاالماضىفىأما،الصوفيةالدشداشهيلبسون

البشت.أوالجاكيتعليهايضعرنبل

والعكالبد:العادات

الإسلامىوالدينالعربىالأصلمننابعةالاماراتفىوالتقاليدالعادات

عنوالبعدالتسترفنلاحظالخطينهذينعنتخرجلاالاماراتمواطنىفعادات

.الاسراف
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واللونالقماشمنالمناسبلبسفىفتتمثلالأصليةالعربية.العاداتأما

التفصيل.وطريقة

تأثركما"بالزكرتية،وسمراملابسهفىالمتأنقالشبابمننئةظهرتوقد

ومماالهندىالملبسفىالتطريزوفنالملابس)بِلغة(والخليجيونالاماراتأهل

والمنديلجنجفرةالهندوفى"زنجرفة"محلياسميتوالتىالفانيلةالهند:منأخذوه

الرقيق(الحريرقماش)أىواللاسىالهندىالفوالأىوالململرمالسمىالذى

هنديةاللفةوهذهالدشداشهتحتالخصرعلى)بعقدة(لفهطريقهفىوالورار

النعل.مننوعهووالجبلىحذاءتعنىوالتىالجوتى،الأصل

الاقتصادية:الظروف

الاماراتفىالمواطنونلبسهاالتىالملابسنوعيةفىوالدخلالاقتصادتحكم

وجودةبالتناسقتتميزملابسهاالعلياوالطبقةتميزهاالتىملابسهالهامهنةوكل

الممتازةوالغتروالدشاديشالبشوتمثلالثمنغاليةقطعاعادةوتلبسالأقمشة

عبارةملابسهمفغالبيةوالبحارهوالمزارعينالعمالطبقةأما-الجيدةالقدمواكبسة

الفراغأوقاتفىأما،العملأثناءفىقميصأوعادىجلدونعالووزارفانيلةعن

.جديدةأونظيفةأنهاإلاالعململابسنفسأوعاديةبدشداشههؤلاءفيستبدلها

:والاستيطانالهجرات

منعددتجمععننتجالاماراتمجتمعتكوينأل!وأشرناسبقكما

فترةبهويتمسكالخاصزيهمعهيحملالمهاجرأنمعروفهوفكماالهجرات

ويمكنوتقاليدهوعاداتهالبلدطقسمعيتوافقلمإذيستبدلهأنيمكنولكنهطويلة

فقدالاماراتفىحدثماوهذااستحسنوهماإذاالدولهذهلسكانزيايكونأن

.اليوملهذاموجودهمارالتالمستوطنينمنمعينةأزياءواتخذتأزياءعدةتلاشت

فىالعربيةالجزروسكانبالبحرالعاملينملاب!منرالفانيلهالازارفنشاهد

البيجامة.وكذلكالايرانيونالعجمبهاأتى!بالكشيدة!المماهوالعمامهالخليج

منوالملابسالمنسوجاتمنالكثيرجلبفىكبيرشأنللتجارة:التجارة

الاماراتفتجار،العربيةالاماراتدولةمنوالبعيدةالقريبةالتجاريةالمراكزمختلف
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ولنجهوالأهواروالبصرهالبحرينمثلالعربىالخليجفىالقريبةالمدنمعتاجروا

مثلافريقياشرقمعتعاملواكذلكالصينحتىالهندالىروصلواعُمانومناطق

باليمن.مروراوالصرمالوأثيربيارلمجبار

التىكلكتا(مثلالخليجمنطقةمعبالتعاملهنديةمدنعدةاشتهرتوقد

الحريرإليهاتصدرمسقطكانتكمارالخيررانالأقمشةمسقطإلىتصدركانت

والخاس.واللؤلؤالخام

مهماتجاريامركزاوكانتالبرتغاليةالسيطرةفترةخلال)تاتا(عرفتكذلك

مسقطإلىتصدرالهنديةتاتاوكانتآسياوأواسطالهندىالمحيطبين

بصنعاشتهرتفقدالوتيان(أما،رالأقطانوالحريرالكشميرفيهابماالأقمشة

الأحذيةواستوردت.البنجابمنطقةفىنهرعلىوتقع)الشالات(الشيلان

بمختلففاستوردالعقالأما.والغترهالاراروكذلكوعُمانالهندمن"الدتله،

البصرهطريقعنوالعراقسرريامنالبشوتاستوردتكذلك،الشاممنأنواعه

.مباشرةأو

بعضإضافةمعالأزياءلهذهالمراطنارتداءإلىأدىالاستيرادهذاإن

عليها.الخفيفةالمحليةاللمسات

اللبسحيثمنالملابسفىالسياسيةوالانتماءاتالحروبأثرت:الحروب

والشكل.والاستبدال

العصابة.بلبسالآخروالبعضالعقالبلبسالاماراتسكانبعضتميزفقد

ثمالشطفةبلبسقاموالبعضالعربيةوالدشداشةوالعصابةالعمامةبلبسوالبعض

العقاللبسواقدالشارقةإلىالخيمةرأسمنالساحلسكانونجد.الأبيضالعقال

)السنى(.الغافرىالتأثيرحيثالأنواعبمختلف

التغلغللأنونظرأالأحمر،الطربوشبلبستمثلفقدالعثمانىالتأثيرأما

بهايتأثرلمالعثمانيةالملابسف!نالمناطقهذهفىقليلاًكانالعثمانى

قليلاً.إلاالمواطنون

منالمستعمرينمعخاضوهاالتىبالحروبالاماراتسكانتأثروقد

الثلاثيناتمنذالشارقةمدينةفىلهمقاعدةالانجليزواتخاذوالانجليز،البرتغاليين
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الحديثةوالأحذيةالأوروبيةالبدلالمراطنونلبسذلكعلىوبناء،القرنهذامن

الصوفبة.والملابس

فىالبريطانىالمستشارترماس()برترامأن:العبودىحسينناصرويقرل

الصحفتبثهاالتىالأفكارأنذكر،3191عامالاماراترارعندمامسقطحكومة

العالميتين،الحربينبينمافتزفىالاماراتفىالمجتمععلى،لرتالهندية.-.-..-ه

الازاريستخدمرنوأصبحواالجلبابصنعفىالعُمانىالتقليدىالزىالبعضغيراذ

أسودعقالالىالأبيضالرأسعقالابرجالبعضو؟ستبدل،الاماراتبعضفى

أحذيةلبسراكما،السلاسلذاتالجيبساعاتمنبدلابالمعصمالساعاترلبسوا

كلأنالجيلهذاأبناءويذكر"،المدنفىالجاكيتدظهرت،بومباىمنمستوردة

فىالأهالىبينالمألوفتخالفلأنهامستنكرةبدعةالكباربيناعتبرتالأمررهذه

.والعاداتاللباس

صناعةيخصفيهاعليهاالتعرفتمالتىالاشاراتأولإن:الصناعة

نأومنهاالأخيرةالفتراتفىتمتالتىالأثريةالاكتشافاتخلالمنأتتالنسيج

..مقالثالثالألفحوالىمنالنسيجغزلعملياتمارسواقدبأبوظبىالسكان

أحجامهاوتدلوابر،مثاقبعلىالعينبمدينة)رميلةامرقعفىعثروقد

الإسلاميةالف!رةفىأما.عامبألفالميلادقبلوذلكالجلود،لخياطةإستعملتأنها

.ام6القرنأوائلفىمغازلرؤوصعلىعثرفقد

الذينالفرسمعالفنانتقلوقد،الفارسىالتأثيرفيهافيظهرالفنونأما

بالألوانالفنونهذهرسَميزالسندىالفنىالتأثيرهناككذلك،الاماراتاستوطنوا

حيثمنيتضحالإسلاميةالفنونوتأثير.حيوانيةأونباتيةكانتسواءوالزخرفة

الحية.الكاثناتتصريرعنالابتعاد

،واللونالزخرفةح!ثمنالنساءملابسدراسةيتطلبالفنونولوصف

الصناعاتمعتتشابهأخرىناحيةمنوهى.الصوفيةالبدولصناعاتودراسة

مثلثاتعنفعبارةالزخرفيةالأشكالأما.الأخرىالخليجيةالدولفىالموجودة

والبنى.والبرتقالىالأخضرمثلالألوانإستعمالمعوخطوطومعيناتومربعات
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العريلِلاالإماراتدوللافىالا!داء

:الاماراتثرلةلىالنساءملابس

شبهفىالنساءأزياءكبيرحدالىتشبهالاماراتفىالشعبيةالأزياءان

العربية.الجزيرة

إلىطويلاابمرالمرأةوترتدى.مزركشهَأقمشةمنالملابستكرنماوعادة

وقدالكندورةالمرأةوتلبس"القون"أيضاوش!مىبالنفنوف"8وشمىالقدمين

البحرين.دولةفىعنهاتحدثنا

:الثياب،دراع

تَلىلهوكذلكواليدينالرقبةمنأىأعلىمنتَلىِّلهثوب:المعراىئرب

أسفل.من

النسيجأنواعوأفضلقطعثلاثمنيتكونالأثوابمننرع:ميغثرب

"بوشيرهأ.هولهالمستخدم

ملونة.بقعذوقماشفيهيستخدم:برشير.ثوبأ-

.متعددةألوانولهصغيرةثقوبذورفيعقماشفيهيستخدم:تورثوب2-

.مربعاتشكلعلىخطوطبهقماشيستخدمَفيه:بويدينثوب3-

أنواعولهاالمختلفةالمنام!باتفىتستعملالتىالأثوابوهى:الأردية"

منها.متعددة

البحرين.دولةفىالرداءهذاعنتحدثناوقد:ال!نشلثوبا-

الذىالتقليدىالثوبوهربعضهامعمختلفةألوانتخاط:ميرحئوب2-

راهيةوألوانهالقطنمنأوالحريرمنقماشمنويتكون-البدويةالمرأةترتديه

مستطيلاتبشكلويكونالأسرد،الاخضر،،البرتقالى:الألوانعليهايغلب

لابىِ،دباول.وعريضةطويلة

وقابه!ةلهعإبى!نهلد!ه!سمىالصدرعندالمثلثبشكلويطرر:الثريا3-ثوب
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المساء.فىالثريابنجمتشبيهاهكذا

فقط.طوليةبوحداتالتطربزبهويكون:صرحثوب

المضات.النسيجبطريقةأفقيةبزخارف:حفنئوب

الذهبيةالبراقةالمختلفةوبالألوانبالخطرطالموشىأى:الملسثوب

والفضية.

كللهوشتخدمالنساءوتلبسهالمعتاداليومىللاستعمال:الكورارثوب

القطنية.الأقمشةوبخاصةالأقمشةأنواع

جميعفىتستخدمهذهوالدراعة.للمرأةالتقلبدبةالملابسمن:الدراعة

الإسلامية.الدولفىأيضاواستخدمت،الخليجدولبلاد

وأالحريرمنالأقمشةأنواعجميعلهوتستخدم.الثوبتحتالرداءويلبس

الأحيانبعضوفى.بكثرةالمطررةأوالسادةالملونهالأقمشةمنالصوتأوالقطن

وهذا.معدنيةأوملرنةحريريةبخيوطالتطريزويكونوا!مامالرقبةحوليطرز

الخليج.دولفىالانتثارواصعالأثوابمنالنوع

البحرين.دولةفىشرحهسبقوقد:النقدةئرب

الأزياء:فصرئرياد.:السروالعنالمس!ف!ضهالدراسهراجع:ْالسروال

.7791دكتوراهرسالةمصرفىالعثمانىالعصرفىلنساءالمصرية

وأالثوبتحتالسررالفترتدىالامارأتدولةفىللمرأةبالنسبةأما

)الخلق(بالسروالهذاوشمىالقدمإلىطويلاسروالاالمرأةوترتدى.الكندورة

كالأتى:تقسيمهايمكنسراويلعدةوهناك

نقوشهىوالبادلهالمرأةتستعملهاالتىالسراويلأشهرمن:بوبادلهسروال

جميعالنوعهذاأستخدم)وقدلل!نساءالسراويلسيقانأسفلويركبكالسوار

التَلىَمننقشبهابأنالسراويلهذهرتتميزجميعها(الخليجدولفىالنساء

اختلفتوكلماالنساءملابسبهاتزينوفضيةذهبيةخيوطعنعبارةوهىوالزرى

رفيعةوهىنتلتينأمبادلةفهناك.بوبادلةسروالتسمياتتختلفالبادلةأيثمكال

ثلاثأموهناكالسابقةمنأعرضوهىفتلاتأربعأمبادلةوهناك.الشئبعض
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الصايغ.سلسلةأحيانابربادلةسرواليسمىكذلك.العرضمتوسطةوهى

منقليلصيقانهأسفلفىيكونالذىالسروالوهر:مزراىسروال

.الزرى

فىيوضعحبلشكلعلىقماشعنعبارةوالنسعة:بونسعةصروال

النوعهذا.يسمىلذلكالبطنالىلتشدهالداخلىالسروالحزامفىخاصمجرى

فيه.المستخدمةالنسعةإلىنسبةالاسمبهذاالسراويلمن

نقشهافىالخليجأهلتفقالتىالقطعأهممنيعتبر:تكهأبوسروال

منعادةويعملو)يرانالهندفىاستعمالهشاعاللىىالسروالنفسوهوورخرقها

الذىالسفلىللقسموالحريرفيهالعلوىللقسمالقطنمنيكونالقماشمننرعن

خصيصأ.تصنعبأررارالقدمفتحةوتسدحاشيتهتطررحيثالكاحلإلىيصل

.أنواععدةفهناكالسروالفى"المستخدمالقماشنوعحيثمنأما

رفيعة.خطوطبهقماضفيهيستخدم:برقليمسروال

.ألوانبعدةرفيعخطبهقماشفيهيستخدم:بو!دبنسروال

.شجيراتبهقماشفيهوشتخدم:بوشير.سروال

عريضة.بخطوطقماشفيهيستخدم:صلطانىسروال

واحد.لونمنسادةحريرفبهالمستخدمالَقماش:صايةأطلسصروال

ألوانذاتصغيرةحبيباتبهفيهالمستخدمالقماش:جبتاوىسروال

مختلفة.

جميعها.الخليجدولوفىالإسلاميةالعصورفىاستخدمتوقد:العباءة

:الرأسأكطية

قماشمنعادةوتكونالوجهبهاويغطىالرأسعلىيوضعغطاء:الشيلة

قطعةعنعبارةفالشيلهاليومأما-قديماتستعملوكانتالأسودالشاشمنهندى

القطعةتصقلأنبعدبوطاووسقماشمنوتصنعبالفضةومزينةسادةالتُلمن

.الوقايات(ةالشيلاتأنواعأشهرومن
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.صغيرةحبيباتوبهاسادة:بودفةوفابة

رقيق.قماشمنمصنوعة:)سطنبولىوفاية

الخليج.دولفىشرحهسبقوقد:البخنق

خفيفقماشمنقطعةعنعبارة-العبنبنعداماالوجهكغطى:البرفع

النجوممنحبةثلاثونوالمشاخص،بالمشاخصتحلىطوأبقشكلعلىالهندمن

الرجه.علىالبرقعيثبتحتىكلاليبالجانبينومنحبة12والحروف

المعروفة:الأشكالومن

البرقع.أعلىفىتثبتالذهبمنصغيرةنحوم:لمحوآبرقع

الحلىمنشكلوالمشاخصالجانبينعلىمشاخصله:م!شاخصبرقع

الذهبية.

:)الحناء(الزينةأدرات

منالخلطاتتصنعفهىبيئتهامنرينتهاالخليجفىالمرأةاستمدتوقد

لتتحولوتمزجهاوتسحقهاتعالجهاالصحراءفىالمنتشرةالطبيعيةوالأعشابالنباتات

فىالحناءوتستخدم.التجميلشركاتإلىالحاجةدونتجميلمستحضراتإلى

التىالإلتهاباتعلاجفىاستخدامهاويمكنالفطرياتنمولمنعالعروستخصئيب

يساعدالحناءمسحوقأنكما،الجلديةالأمراضعلاجوفىالقدمأصابعبينتوجد

الزبادىوااللبنوا(لبيضالليمونداضافةمطهر،كونهجانبإلىالجروحالسِّامعلى

مختلفة.بألوانحناءعلىالحصولإلىيزدىالنباتاتوبعضالزيتونوزيت

ثمقسمينإلنىالرأسوسطمنالشعريفرق:العكفةوأشهرهاالشعرتصفيف

ال!نصففى.يجدلذلكبعدالأيسرالجانبوكذلكفسمينإلىالأيمنالجانبيفرق

النصففىالشعرويجدلالزلفةتسمىكبيرةجديلةإلىجانبكلمنالأمامى

الجدائلربطعمليةتبدأذلكبعدصغيرةجدائلثمانىإلىجابكلمنالخلفى

فىيصبحوهكذاالكبيرةبالجديلةالثانيةالجديلةربطيتمفباشرةوعقبهاالصغيرة

.فروعثمانيةلهاكبيرةجديلةالرأسمنجانبكل

.العيونلتجميلالعربىالكحلالمرأةإستخدمت:العربىالكحل
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:الرجالملابس

أما،بالكندورةوعُمانالاماراتفىوتسمى،الدشداشة:الحارجبةالملابس

فتسمىالعراقإلىإضافةالسعوديةالعربيةوالمملكةوالكريترالبحرينقطرفى

دشداشة.أوبثرب

لعمومرسميا)زيا(العراقعداماالعربىالخليجدولفىالدشداشةوتعتبر

العمامة.أوبالعصابةالرأسغطاءفيستبدلعُمانعداماوالغترةالعقالمعالشعب

،الاقدامإلىالرقبةمنطولهيصلطويلرداءعنعبارة:الدشداشة

التىوتختلف.والأطفالالرجالالدشداشهويلبس،الرسغينالىطويلةوا!مام

ومنالصيففيخفيفةفتكون-الشتاءفصلعنالصيففصلفىترتدى

فىوملون!ةالصيففىبيضاءتكوندافغالبأالألوانأماالشتاء،فىالصوف

.الياقاتأشكالوتختلفالشتاء

دولوبعضوعمانالاماراتسكانلبسهاوقدالقديمةالملابسمن:الدكلة

وقدعُمانمنثمالهندمنتستوردوكانتوالصبيانالرجاليلبسهاوكانالخليج

جاكيت.عنعبارةوالدكله.الدشداشهفرقلبست

الخليجدولوجميعالأماراتفىالأصيلةالشعبيةالملابسمن:البشت

07الدشداشةفوقويلبسالعربى

بشت.تسمىومحليا،فصحىعربيةلفظة:العباءة

أنهإلاالدشداشةتفصيلهفىويشبهالخارجيةالرجاليةالملابسمن:القميص

فىالقميصذكروقد.حالياالمستعملةهىسابقةاستعملتالتىوالقمصانقصير،

عليهاللهصلىالرسرلأيامفىالقميصذكروقد.يوسفسورةفىالكريم7القرآن

لاوسلم.

أطوالوإختلفت.القمصانمنهاصنعتالتىالمنسوجاتاختلفتوقد

صيفاالقطنيةالأقمشةواستعملت.هذايومناحتىالاسلامصذرمنالقميص

شتاء.والصوفية

الحجمصغيروهوالثيابفوقتلبسالتىالرجاليةالألبسةمن:الصديرى-
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كماالهند.منالصديرىاستوردوقد.كمامبدونويكونالجاكيتمعيتشابه

مختلفه.أقمشهعملهفىاستخدمت

بحثثريانصر.والرحالهالمؤرخونعنهقالهوماوأنواعهالصديرىوهناك

.هللرجالالنركبةالملابسعنمنشرر

وشمى.المعروفالأوروبىالجاكيتوهو8والأثركوت"الكرتالسترة

العربية.البلادفىجاكيتأوسترة

حيثالهنطإلىالمواطنينسفرأثناءفىأ-لى8الكوتاستعمالْأنويعتقد

هذهأخذوارقدوالهنودالهندمنالمستعملاسمهرأخذواالبلادإلىمعهمجلبوه

حسينناصريؤكدهماوهذاالاستعمارأثناءالهندفىالمتواجدينالا.نجليزمنالكلمة

+العبودى

سادةلبسهحيثالشعبفئاتجميعلبسهوقدالجلد.منيصنع:الحزام

وظهورهم.أوساطهمبهليشدواالحمالونلبسهكذلكوالتجار،الشيوخمنالقوم

منحوالىعرضهالوسطعلىيلفعادىحزام:منهاأنراععدةوللأحزمه

منويكونالبطنيسارفىحديديةأوفضيةبحلقهالأماممنويربطبوصةا-2

وشمىالحزامبهذاويشبكالذهبأوالفضهخيطأوبالزرىالمطررالجلدأوالجلد

بجانبهصغيرسكينالىإضافةالفضىأوالذهبىالخنجرفيهيوضعبأن)سبتة(

فيكونالحمالونأما.والتجارالشيوخمنالنوعهذايستعملونالذينومعظم

فقط.الجلدومنحديديةوالحلقةالعرضبنفسحزامهم

ومنعريضاويكونالمحزمأو)الكمر(فيسمىالأحزمةمنالثانىالنوعأما

ويحترى-الفضةأوالحديدمنبمشبكالأماممنويربطبرصة3-4بعرضالجلد

.النوعهذاالصحراءبدوويلبس.4-6إلىتصلجيوبعدةعلىالحزامهذا

أصلمن)الكمر(وهذا.الأمواللحفظالحجوقتيستخدمالنوعهذابأنعلمأ

فارسى.

وسلمعليهاللهصلىالنبىأناليناوصلوقدالارارأطوالاختلفتالارار:

الىإرارأَ.ارتدىأنهوجاءوشبرذراعينفىوشبرأذرعأربعةطولهإرارلهكان
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واسعأإرارككاناذاوسلمْعليهاللهصلىاللهرسولوقأل.الساقيننصف

به.فاتزرضيقأكانلاذابهفتوشح

عمانيا.ارارأوفاتهبعدتركأنهوسلمعليهاللهصلىالنبىعنأيضإويذكر

المادية.الأحرالحسبتختلفكانتفقدالإرارأقمشةأما

دولةفىالمسنعملالإرارالمئزره-!أوالإرار5الورار:الداخليةالملابس

سستطيلةالقتاشمنقطعةعنعبارةالمجاورةوالدولالخليجودلالامارات

فىواسعنطاقعلىالارارعرفوقد.قدهيهحتىوسطهالرجلبهيلف،الشكل

.الاسلامقبلمافترهمنمنطلقاوالاصلاميةالعربيةالمناطقأغلب

والحريروالكتانالقطنمنالوزارأوالاراريستعملاليومالاماراتوفى

وأحيانا.الاقتصادىللمستوىتبعااللبسفىوتختلفجميعأالأنواعهذهوتلبس

الأحمر.الزرىمنبخطوطالحاشيةتكرن

الفانيلةالىإضافةوعًمانالاماراتفىالنومملابسمناليومالررارويعتبر

الرئيسية.البيتملابسومن

الين.منبدلابالصادالصروالالخليجدولفىالسروالوش!مى:السروال

الداخليةالبدنملابسمنوهو،"خلكةْوش!مىأيضأالنساءترلَديهوالسروال

الحركة.لسهرلةواسعأيكونماوغالبا.الأقدامإلىَالوسطمنيصلوالسروال

الىيطولأوالفخذإلىالوسطمنقصيرسررالوهناك:القصيرالسروال

تستبدلهماغالباأنهإلا.الدشداشةتحتويلبسعموماأبيضويكونالركبتين

بالوزار.وعمانالامارات

البلادهذهتدخلولمالبيتوملابس!النومملابسمن"المنامة:البيجامة

وأثناءالمنزليةوالأعمالللنرمالشائعانهماوالفانيلةالورارومارالكانإذقريباإلا

برية.نزهةأوللبحرالخرو!

والصوفهالصيفلفصلالصناعىوالحريرالقطنمنالبيجاماوتصنع

المخطط.النوعالأماراتإلىوصلماوأولمختلفه.وألرانهاالشتاءلفصل

!على.هندىأصلهاأنويعتقد)زنجرفة(،الاماراتبدولةوتسمى:الفانيلة
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يلبسوالذىالشائعهوالأبيضاللونأنالامختلفةألوانلهاأصبحتأنهاالركم

الدشداشة.تحت

النزولَأثناءتلبسخاصةملابسالاماراتفىوللغرص:الغرصملابس

ثقيلةوليست)رقيقةصيفيةالغرصوملابس.المحارجمعبهدفالبحرالى

من:وتتكونالعملبهذاالقيامأثناءإلاتلبسلابسيطةملابسوهىالورن(.

الجلدمنأوسميكقطنىقماشعنويصنعالثوبأيضأوشعمى:اللبس

الغوصرأسمنتبدأواحدةقطعةمنويتكونالكتانمنوأيضا،الرقيقالمدبوغ

يلبسه،قاتمأزرقأوأسودلونهويكرنالجسمإلىمشدودأويكون،قدميهحتى

والشعابوالصخورالبحرقناديلمثلالمختلفةالبحرلحيواناتاتقاءالغواص

المرجانية.

فىويلبسصغيرسروالوهو)الصروال(أوالسروالوشممى:الشمشرل

اللبس.بدون.البحرقناديلمنخالياالبحريكونماحالة

ينزلعندمارأسهعلىالغراصيضعهالقماشمنمصنوعوهو:الطرطور

.شعرهلحمايةالبحرإلى

يكونماوغالباالقوىالجلدمنويصنعالغواصيدلأصابعلباس:الخبط

البحريةبالأعشابإصطدامهاخشيةاليدينكلتافىالغواصيلبسهالبقرجلدمن

الأيدى.تجرحلاحتىالمحارقطعوأثناء

:الرأسأكطية

استعمالهوقبلالصوفمنويكوناليومالمستعملالأسودالعقال:العقال

.الأماراتأهلرأسملابسالأصلفىوهى،العصابةتلبسكانت

علىالوبرأوالصوفمنيصنعوكانالخزاميسمىنوعالعقهـالأنراعومن

علىلسّبيتهالعقدةيشبهفيماإحداهماتدخلنهايتانلهماطويلينحبلينشكل

الخزاماستعمالقبلأما.الصوفبلونبقىماومنهالأسودباللرنويصبغالرأس

.الرأسعلىالغترةبهلتربطالليفمنحبلاي!م!عملونكانواالبدوفان

ريكونأبيضأنهإلااليومالمستعملالشائعالأسودفيشبهالأبيضالعقالأما
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لبسوقدروائد،بهتكونولاالبعضبعضهعلىيطبقبأنويلبسمانوعاسميكا

الاماراتالىرصلوقد.الاماراتسكانلدىمعرونايكنلمالذىالأسردقبل

منيعتبروكان،الحجمناسكتأديةأثناءالسعوديةمنبهأتوامراطنينطريقعن

منعصنوعوهو،السنفىوالكبارالمساجدوأئمةالمسلمينالدينرجالملابس

الفتحأثناءفىيرتدونهكانالعربأنويذكر.الأبيضهوالغالبولرنهالصوف

لأسبانبا.الاسلامى

يطبقوعندماالعقدمنعددبهمحيطهأنالاالصرفمنوتصنع:الشطفة

عثلالغترةفوقيوضعبأنويلبسبعضها،علىالعقدتكرنالرأسعلىويوضع

روائد.أيةلهيكونولاالأخرىالعقالأنواع

)ماعداوالخليجالاماراتسكانبينالآنالساثدالنوعوهوالأسود:العقال

(.واليمنعْمان

فوقهايرضعأومنفردةالرأسعلىتوضعالرأسأغطيةمنوهى:الغترة

الشكل.مثثةوتظهرتطبيقهابعدوتلبسوخفيفةالشكلمربعةوتكون،العقال

غترةيسمىالغترةمننوعويوجد،خشنونوعرقيقأبيضنوع،نوعانوللغترة

الجوانبمنبالغترةيحيطالفاتحالأخضرأوالبنىأوبالأسودمطبوعبافريزقلمأم

ويكونالزرىمنآخرافريزوهناكتقريباأربعةإلىواحدس!عيمتربعرضربعةالأ

واحدسنتيمترمنبعرضمطررأيكونأومليمتر3إلىابينمابعرضجدأرفيعا

.الشبابهمالنوعهذايستعملمنوكثرتقريباونصفواحدالى

الخ...رالسميكةالرقيقةبينمختلفةوأقمشتهاالغترمنكثيرةأنواعوتوجد

ويكونكبيرةأنهاإلاالقحفيةتشبهوهىالعراقيةأيضأوهناك:العراقيهْ

معظمتغطىحيثالرقبةحتىوتنزلالرأسعلىتثبتحيثللغترةمخالفاقماشها

الشتاءفىتستعملوكذلكالغوصأثناءالغواصوشتعملها،الوجهعداماالرأس

الآنالفانيلةقماشيشبهمنهتصنعالذىوقماشها،العراقإلىوتنسبالبردلاتقاء

.جاهزةالهندمنتسترردوكانت

البيضاءالعاديةالغترةمنكبرالثقيلالصوفمنغترةعنعبارة:الشال
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الزخرفةوهذه،كبيرةبأحجامبالابرةمضافةرخرفةعليهاريرسمالمساحةفىقليلاَ

لونأماوالبنىوالبرتقالىوالأخضروالأررقالأحمراللوناستعمالويكثرملونة

.الآننادرأالشالواستعمال.الدرجاتالمتعددالبنىمنفيكونالشال

الرأسعلىيشدماالىتشيرتركيهتسميهاليشماغْالأصلْوفى:الشماغ

وتعنى:شماقيا:التركىالقامرسفىجاءوقد.الرأسعلىبهيشدماومعناها

النساء.عندالوجهغطاء

العاديةالغتروعرضبطولوهرخشنأنهإلاالغترأنراعمننرعوالشماغ

الأحمرمنهامختلفةبألرانويأتى،الكتانأوالقطنمنمصنوعوالشماغ.البيضاء

نوعيةحيثمنمختلفةبدرجاثأيضأويكون،والبنىوالأررقوالأخضروالأسود

.القماش

وهوبالمحرمةيسمىماالشارقةفىوبخاصةالاماراتمواطنليس:المحرمة

.الشاممنيستوردوكانالحريرمنللرأصغطاء

العربية.البلادبعضفىكوفةتسمىوالتىالرأسأغطيةمن:القحفية

ومازالتالعقالقبلالاماراتفىالأصلوكانتالرأسأغطيةمن:العصابة

رأسهحولالرجليلفهاالقماشمنقطعةعنعبارة.المناطقبعضفىترتدى

الحلف.فىبعقدةوتربط

وللعمامة.عامةالعربعندالرأسأغطيةأقدممنالعمامةتعتبر:العمامة

تبعاوذلك.مختلفةوبألران.مختلفةأقمشةمنتصنعوكذلكمختلفةأحجاما

طائفة.لكل

وكلمةالهندمنتستوردوحاليأ)الدلفة(وتسمى:الجوارب:الفدآألبسة

والصرفالحريرمنصنعتوقد.استعمالهاكثروقدمصريةفارسيةجوارب

والأطفالالرجالويستعملهاال!نعالمعأوالحذاهمعالجواربوتلبس.والقطن

.والملونوالأسودفالأبيضالجواربألملوانأما.الشتاءفىتستعملماوغالبا

أفضلمنالنعالإستعمالف!نالحارللجووبالنسبةالقدماكبسةمن:النعال

أنواعوتوجدالصيففصلفىوبخاصةالخليجودولالاماراتفىالقدمألملبسة
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المستخدمة.والخامةالعامللشكلبالنسبةالنعالمنكئيرة

شريطانبهايحيطخشبيةقطعةعنعبارة،المنزليةالقدما"بسة:منالكُرحات

بمساميرومثبتةالكارتشوكمنالرجلظهروفوقالأماممنالخبسةالأصابععلى

.الأخرىالدولربعضمصرفى)القبقاب(يسمىالنعهذابأنعلماالطرفينفى

ويصنعالشتاءفصلفىعادةويلبس)جوتى(الاماراتفىوشمى:الخلىاء

الجلد.من

منويصنعالخفوتشبهالهندمنوكانتالقدماكبسةأقدممن:المداس

الرجاللبسهوقد،مدبببشكلويكونالقدممنالأمامىالجزءويغطىالجلد،

الدين.وعلماءالسنفىالكبارالرجالقبلمنالآنإلىيستخدمومارالوالنساء،

.الجواربمعالأحوالبعضفىويرتدى

العربيةالخليجدولفىبالحلىالاماراتدولةفىالحلىتشابهت:الحلى

عُمان.فىوبخاصة

والأرجل.والأيدىوالعنقللرأسحلياالاماراتدولةفىالمرأةواستخدمت

والمرجانالعقيقومنهاالكريمةالأحجاروأستخدمتوالذهبالفضةوأسخدمت

.والفيرورواللؤلؤ

فىالحلىبعضتوضحوالتىبالكتابالمرفقةاللوحاتمنمجموعةوتوجد

وجبينهاشعرهاالمرأةزينتفقد.الاماراتدولةحلىمعكثيراوتتشابهعُمان

القطعأهمومن.الكريمةوالأحجاربالفصوصوالمطعمةوالذهبيةالفضيةبالحلى

منالرأمىتطوقالتىوالعجلةوالديناروالمشابيص،الطاسةإستعمالهاشاعوالتى

الحلىمنالقطعهذهوتتميز،أعلىمنالوجهببرقعبعضهاوتثبتالجانبين

منتنوعتفقدوالصدرالرقبةحلىأما.الجداثلتحلىوالتباعة.الرقيقةبالنقوش

قبلماإلىيصلالقطعهذهبعضوأحيانابالرقبةيلتصقمافمنهاالشكلحيث

الرقبةحلىومن.الوسطبعدماإلىيصلأوالوسطإلىيصلأوبقليلالوسط

السلاسلمنمجموعةعنعبارةالنوعوهذاالمرتعشةباسمالمعروفالنوعأيضا

الصدر.علىوتنسدل
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الذىالقصيرمنهاالأقراطمنالمختلفةالأنواعتعددت:الأذنحلىومن

يتدلى.ماومنهابالأذنيلتصق

الخواتمبهذهويتصلبالخواتمأصابعهاالاماراتدولةفىالمرأةزينتوقد

والفضةالذهبمنصنعتوقد.بالكف!سميتوقدالكفتغطىمزخرفةحلية

الكريمة.بالأحجاروطعمت

الذهبومنالفضةمنالخلاخيلالاماراتدولةفىالمرأةأيضأوارتدت

الكريمة.بالأحجاروطعمت

عه،8
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قطر

الخليجدولمن

نسمةألف004حرالىالسكانعدد

ويقضون.والأصدافاللزلؤواستخراجالغوص:المترارثةالأعمالأهم

جد.عنأباالمتوارثةالأعمالمنوشتبراللزلؤ،استخراجفىأوقاتهممعظم

اللرحة:العاصمة

وساحلوالكويتالعربيةالجزبرةشبه:عربيةسلالاتعن:السكانأصل

.الإحساء

الرئيسية.اللغةهىالعربيةواللغة.الاسلام:للدولةالرسمىالدين

.بالسكانعامرةكانتعامالافأربعةقبلهناكأنوالآثارالحفرياتوتدل

الأنوتعتبروكراتشىوفارسوالبحرينالهندمنيستوردكان:النيج

الفنونأهممنالتطريزويعتبر-قطرفىالصناعاتأهممنالنسيجصناعة

مثلالرجاليةالثياببخياطةالرجالاشتهروقد.بالقصبالتطريزوخاصة

بالخيوطوتطريزهاالنسائيةالأثوابخياطةفىالمتخصصاتوهناك.العباءات

الذهبية.

.المعادنوصناعةالمباخرصناعة:بهايقومونالتىالأعمالومن

أقدممنذقطرفىالمتوارثةالحرفمنالذهبصناعةيعتبر:هباللىصناعة

يصحبالصائغكانحيثالأبناءإلىالآباءمنتنتقلالحرفةهذهوكانت.العصور

البسيطة-الأعمالببعضالابنالأبويكلفسنواتسبعالعمرمنالبالغابنه

فنانأ.صائغأيصبحأنإلىالبس!يطةالزخرفيةالتشكيلاتبتعليمهيقوموكان

أدىالأسماكرصيد-والأصدافاللؤلؤواستخراجالغوصأعمالعنأما

جماعى.عمليتطلبالعملهذالأن-الاجتماعيةالناحيةمنالتماسكإلى

الأسر.ترابطإلىأدتالأعمالهذهف!نولذلك
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الصوم،شعبانمنالنصفبليلةإلاحئفال:القط!يةوالتقاليدالعارات

الحى.علىبا!لالمملوءةالصوانىوتوزيعالصدقاتوتوزيع

وتكون،والبخنقالمزركشةالملابسالأطفاليرتدى:رمضانش!هر)ستقبال

فىويضعونها)النُقْل(لاعطائهمالناسعلىويمرونأعناقهمنىالقماشا!ياس

.ا!ياس

رمضانشهربنصفالاحتفالاتوتستمروالطواقىالجلاليبالأولادويرتدى

الليل.منمتأخرةساعةحتى

حتىللنشءتربوىدورهناكأنعلىيدلف!نماشئعلىهذادللان

.إياهوتعريفهمبهوالاهتمامالشهرهذااحترامعلىيحثوهم

الاجتماعية.الروابطعلىالأطفالتعويدوكذئك

وكان.والفتاةللقىبالنسبةالمبكرالزواج:نطرفىوالتفاليدالعاداترمن

الغريب.يتزوجهاعنهاأعرضإذاإلا.عمهإبنةيتزوجأنالعملابنمكفولحق

غريب.يأخذهاولابينهمثرواتهمعلىيحافظواأنيريدونأنهمإلىهذاويرجع

ثمانإلىخمسبينالذهبيةالقطعمنعددوتكونقيمة)شبكة(الخطيبويقدم

قطع.

التىبالحنةالعروستتزينحيثالزفافليلةوتسبق:الحنةلبلة:الحفلات

وأرجلها.أيديهاالجمالفىغايةبأشكالتزخرف

رقصةويرقصونللرجالالأولى:للزفافحفلتانهن!اكيكون:الزفاف

وأهله.العريسعندوتقامبالسيوفالعرضة

وعادة.والموسيقىالرقصفيهاوتكونالعروصةمنزلفىللسيداتوأخرى

الفتياتوتسحبالعرضةرقصةبهيرقصنالذىالنشلثوبالفحّياتترتدىما

عرضى.بشكلويرقصنقليلاًأعلىإلىالثوب

وفى.منزلهماإلىيم!قلانثمالعروسأهلعندأسبوعالعروسانويقيم

.أخرىقيمةهديةأىأو.الذهبمنقيمةهديةلعروسهالعريسيقدمالصباحية

.والختانللولادةبالنسبةتقاماحتفالاتوهناك
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قطر!ىءافىفلا

قطر:فىالرجالملابى

بالجلبابالشبهكثيرالثربوهذافضفاضا.أبيضثوبأالرجليرتدى

فوقيوضعأسودوعقالأ)دشداشة(وش!مىالتفصيلفىبسيطفارقمع،المصرى

منطقةفىتتركزالتطريزمنخيوطسَخللهاعباءةبرتدىكما-الكرفيةأوالغترة

مزركشأ.حذاءالرجلوبت!عل..)البشت(وتسمىوا!مامالصدر

اعتباراتعدةوتوجد..الناسلينم!شرةالبيضاءالأرديةبسإن

لارتدائها:

الوطنىاللباسفهىالتقاليدمنكغيرهاالسلفعنالخلفورثهاعادةأنها-ا

عندهم.

دونالجسمعنترتداللافحةالشمسحرارةبجعلالبيضاءالملابسارثداءأن-2

بأذئ.تصيبهأن

رمزالبيضاءفالملابس-التفاؤلحيثمنالشعبيةبالمعتقداتيتعلقماومنها-3

النقاء.

هـالى.كثيرةشعوبفيهتشتركبلوحدهاقطرعلىلاينطبقهذابأنعلمأ

أنواعوتختلفهذا.شتاءالقاتمةالملابستُرتدى-صيفاالبيضاءالملابسجانب

وأيضأوالاجتماعيةالاقتصاديةللأحوالتبعأالملابسمنهاتصنعالتىالأقمشة

رخارفأىمنتمامأخاليةالملابستكونفأحيانأ.التطريزأوالزخارفاستخدام

القصب.بخيوطموشاهتكونوأحيانأوتطريز،

ألبيةيلبسونهاالطفلةتولدعندمانبدأ:قطرفىالفتاةلملابسالتعرشوعند

،يعتقدونكماوالحسدالشرلطردألوانبعدةمطررةتكونالفالبف(تسمىخفيفة

عمرمنالثانيةالسنةومن،الفطامتبلغأنإلىالطفلةمعالألبسةهذهوتستمر

الثيابوتكونوالصدر،الاكمامعندمطررةثيابأذلكبعدلهايفصلونالطفلة

الابعةسنحتىالملابسهذهوتبقى.طويلاً.سروالأتحتهاالطفلةوتلبسطويلة
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الرجهويظهرالرأسويغطىالأسودالقماشمننوعهوالبخنقإليهايضافثم

الذهب.منبخيوطبالتطريزوموشى،لهومغطيأالصدرعندمربوطأويكون

)الدراعة(الثوبهذاويسمى.الأقدامالىيصلطويلأثربأفترتدىالمرأةأما

الملابسهذهوفرقالجانبينمفتوحكبيرأثوبأالدراعةفوقمنهنالكبيراتوتلبس!

وجههاعلىالمرأةوتضع،المرأةجسمكلتنطى)الدفة(تسمىسوداءعباءةترتدى

بطريقةالقماشمنويصنع،للعينفتحتانله)البطولة(يسمونهأسودبرقعأ

عدادمنيكونخطبتهاتمتماف!ذا.الزواجبعدإلاالفتاةتلبسهاولا،خاصة

الأجانب.أمامالعروستلبسهاالتى)البطولة(تلكثيابها

الجو.وتقلباتالشمسمنالوجهيحمىقناع:والبطولة

هذهفىالمرأةإليهاتميلبراقةبألرانالأطرافعندمرشاهتكرنالمرأةوثياب

المنطقة.

فتبسالزينةمنعديدةبأنراعالكبرإلىالصغرمنالقطريةالمرأةوتتحلى

سنعلىتقصرلاالحناءبأنعلمأبالحناء،ورجليهايديهاوتخضب،الخلخال

معين.

فىواحدةوحدةتجمعهاالمليديةالملابسأنمنالرغمعلى:الملابسأنواع

فروقاتتوجدولاتفصيلها،طريقةفىجميعهاتشتركأنهاحيثمنالعامشكلها

ارتدائهالطريقةتبعأوتعددهاتنوعهافىتختلفأنهاإلاأقمشتهاأوتطريزهافى

فيها.ترتدىالتىوالمناسبةالعمرجانبإلىوتفصيلها

دولمنكثيرةدولفىالمرأةوترتديه:النئسلثوب:المهمةالأثرابرمن

علىيوضعالذىالمطررالستروهو)المنشل(منمشتقةنشلوكلمة.الخليج

العرسكحفلاتالمناسباتفىيرتدىواسعرداءعنعبارةالثوبوهذا.الهودج

سادةحريريةالأقمشةوتكون،الصغيراتوحتىرالفتياتالنساءوتلبسهوالأعياد،

الأسودوكذلكوالأخضروالأحمروالأزرقالبنفسجىومنهازاهيةألوانذات

وتختلفويطرر،كثيرةبزخارفالرداءهذاويكون.ونجدالكويتفىانتشروالذى

تطورالخليجىالثوببأنعلمأ،الخليجلدولبالنسبةآخرإلىبلدمنالزخارف
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وجميلمريحالرداءوهذا-القديمالاسلامىالعربىالأصلذىالنجدىللثوب

الممشفىالتامةالراحةويوفرالجسمتفاصيلويخفىتحتهمابغطىحيثوعملى

والعمل.

ألوانثلاثةاستخدامعنعبارة)ميرح(ئوبالأخرىالتقليديةالثيابومن

حريرىقماشمنويتكون،البدويةالمرأةترتديهالثربوهذابعضها،معوتخيط

بشكلوتكونوالأسودوالأخضرالبرتقالىألرانعليهايغلبراْهيةوبألوانقطنأو

وعرضية.طوليةمستطيلات

وأالفضةمنبقطعمطررألأنهنظرأالاسمبهذاسمىنقدالنقدةثوبأما

يسمىالذىالنسيجمنالأثوابمنالنوعهذايستخدمماوعادة.الفضةخيوط

النقطةبتشكيلويكونالزخرفىالنوعهذالشغلخاصةابرةوتستخدم(ناعم)تول

فىعادةالثوبهذاويلبس،وا!ماموالحواشىالرقبةحولالزخرفيةوالرحدات

+المناسبات

التَللِّى.شغلويسمىمصرفىيوجدالأثوابمنالنرعهذاأنأرىواننى

لاوحتىالموروثاتمنتعتبروتطريزهزخارفهلأنالنوعهذالاعادةاتجاهويوجد

التطريز.منالنوعهذايندثر

ثوبأما.فقططوليةبزخارتويطرزمسرحثربأيضاالمناسباتثيابومن

أسفلإلىقاعدتهوتكرنالصدر،عندمثلثبشكلالذهبمنبقطعفيطرزالثريا

براقةبألوانبخطوطالموشاهالثيابأيضأوتوجد.السماءفىالثريالنجمتشبيهأ

وفضية.ذهبية

حبلعنعبارةأالقور،أو"الكورأمنمشتقكوراريسمىثوبوهناك

تكونابى.الثيابرخرفةفىيستخدمالنوعهذاوأصبحالقطنخيوطمنمجدول

.الثوبإلىتضافثموتجدلالحريرمنبأشرطة

بقطرليسالانتثارواسعالنرعوهذا)الدراعة(بقطرالتقليديةالملابسومن

اليومى.للبسوأيضأالمناسباتكلفىويرتدى،الخليجدولبجميعولكنوحدها

أقمشةلهفيستخدم.استعمالهلكثرةوذلك،الأقمشةأنواعجميعلهويستخدم
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ومنها.والسادةمنهاالمزخرفةالصناعيةوالأقمشةوالكتانوالصوفوالقطنالحرير

ثوبمثلوهذاوالفضةالذهببخيوطفتطرربالمناسباتوالخاصبغزارةيطررما

هذهمنآخرنوعشاعوقدالهند،فىخاصبطلبيعملوالذىمخصرص

السعوديةالعربيةالمملكةش!عارتطريز.فىاستخدمحيثالأرشينياتفىالأثراب

الذهب،وخيرطوالترترالخررباستخداموذلك،ونخلةسيفينعنعبارةوهو

الأخضرواللوقالتطريزكثرةعليهويفلب،السعوديةالعربيةبالمنلكةاعتزاراوذلك

أنحد(.سيداتالنوعهذاطررتوقد،القرمزىالأحمرأوالنيلىوالأررق

ببنانتثسرتوالتىالباديةنساءعندالدراعاتأنراعمنالكبيرالعددوهناك

اليومى.للاستخداموتلبس)المقطع(باسمرتعرفواسعةوتكرنالمسناتالسيدات

فىيتركزالتطريزلأننظر2مكتفأومجتفثوبيسمىآخرنرعويرجد

الرصغ.الىالكمنصفخطعلىالتطريزمنالخطهذاوينزلالكتفمنطقة

أهلتفقوتد،التقليديةالملابسقطعأهممنالسرواليعتبر:السروال

وقد.وايرانالهندفىاستخدامهشاعالذىالسروالنفسوهو،رخرفتهفىالخليج

نأنصرثرياوتقول.مختلفةأيضأوبتفصيلاتمختلفةبخاماتالسروالاستخدم

مختلفة.وأنواعوبأشكالالاسلامىالعصرطوالكانالسروالاستخدام

خلالوذلك،الرأصوأغطيةالحجابوأنواعأشكالتعددت:الحجاب

التأثيراتاختلفتوانهىكماأيضأتسمياتهااستمرتوقدالإسلامىالعصر

دولفىالعكليدىالحجابويتكون.والتقاليدوالعادات.والمنطقةللبيئةتبعأوذلك

التقليديةالنسائيةالعباءةذلكبعدوترتدىقناعأوبرقعبشكلللوجهبغطاءالخليج

منالرجاليةالعباءةتشبهوهى)الدفة(الأحيانبعضفىتسمىوالتىالخليجفى

حردةعندالخلفىالجزءيجذبحيثالمنزلخارجالدفةوترتدى،التفصيلحيث

منأوالأسودالحريرالقماشمنتصنعرعادة.رأسهاعلىالمرأةوتضعهاالرقبة

الذهبمنبخيوطحافتهاتطررماوغالبأللأجواء،تبعأوذلكخفيفصوف

بدونتكونوأحيانأ.الحوافعلىالأمامإلىوينسدلالرقبةحولشريطبشكل

زخرفة.أوتطريز
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القدبمة،الأكطيةنفسفهىالملفعةأوالشيلةتسمىوالتىالرأصأفطيةأما

وبراس!الحريريةبالخيرطيعملسابقاوكانمخرمأأوصادة)مايكونأيضأوالبرقع

البراقعهذهرخرفةفىالبدويةبالغتقدوالآنمخرما.ويكرنالابرة

الرأسغطاءأما.ذلكوكيروالخرراللؤلؤوحباتوشراريببأهدابوالأقنعة

الغشوةفهوالخليجمنطقةفىوالفتياتالسيداتلناليومالسائدالتقليدى

وتزينالشكلمستطيلشفافأسودحريرقماشمنتتكرنرالتىْالبوشيةأو

تطريزفىاستخدمتالأحيانبعضوفىالأسود،الحريرخيوطمنبتطريزحاشيته

الملرنة.والحريريةوالذهبيةالفضيةالخيرطأيضأالحراشى

أيضأ،المنزلداخلالحجابلبسعلىالبلادهذهفىالعادةجرتوقد

الكبيراتللسيداتبالنسبةوذلك)البطرلة(الرجهوقناعالرأسغطاءعلىوتقتصر

الخاصةالطرحتستخدمحيثللصلاةإلايخلعنهالاحيثالمنزلداخلالسنفى

باستخدامفيكتفينالشاباتأما.النومعندأيضأ)البطولة(تخلعأو،الصلاةبوقت

الرأسأغطيةأنراعمننرعفهوالبخنقأما.فقطالمنزلداخلوالملافعالشيلات

دولوفتياتنساءأيضأوتستخدمه)الخمار(أنواعمن!هوأيضأالرقبةويغطى

الإسلامى.العصرخلالالنرعهذاشاعوقد.الخليج

عندوخاصةكثيرةالقطريةأيدىفىوالحلى:فطرفىوالر!نةالحلى

الفضة.منقديمةزينة)مضاعد(اليدحليةوتسمىمنهنالكبيرات

فانوسشكلهفىريشبه)شغاب(وشحمىالأذنفىالقرطإلىبالإضافة

شكلعلىحلقةعنعبارة.السنفىالمتقدماتعندللأنفوالزمامى-رمضان

الرقبةمنوتتدلى)مشباص(يسمىللشعرومشبك،فيرورىفصوسطهافىوردة

لكنهاالرقبةفىوتوضعالذهبمنتتكونكالمرتعشةهى)المرتعشة(.و)النقلص(

أسورةالذكرالسالفةالمضاعدإلىبالإضافةاليدفىويوضعمنها،حجمأكبر

يوضعقسم:قسمانو)المرامى(.عريضةأسورةوهى)الملتفتة(عليهايطلقأخرى

عريضخاتمعنعبارةهىاليدو)مرامى(الرِجلفىيوضعوآخراليدفى

.منقوش
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الخلف.منوعريضالأماممنمدببلورىفشكلهاالرِجل)مرامى(أما

المناسباتفىوترتديهالذهبمنويكونوسطهاحولالمرأةفتضعهالحزامأما

الذهبمنوهى)الطاسة(منهنالكييراتتضعبينما.وكيرهاكالأفراحالعامة

.المرأةرأسعلىنوضع

المرأةوتزلنضفائر،عدةفىويصففنهجدأ،طويلانقطرياتشعرأما

المسكمنمختلفةبأنواعشعرهاوتعطر-الزواجحفلاتفىبالذهبشعرها

.والبخوروالعنبروالعود

أالبطولة(نفسوهى)الرنيسى(برقعالمرأةتلبسكئرأوالثلاثينسنوعند

القطعهذهعلىويقشدرائر،هيئةعلىالذهبمنصغيرةبرتائقتوشحولكن

وتلبس-بالذرىمرشحأئوبأالسنهذهفىويلبسالرسولوأسماءاللهأسماء

)الرنيسى(.برقععليه

الذهبكانحيثبالفضةتتحلىكانتقديماالمرأةأنإلىالإشارةوتجدر

الميسررين.بينمنتشرأبالذهبالتحلىوكان.الثمنوكالىنادرأ

علىالاقتصادىالرخاءأثرجثالبترولاكتشافبعدالرخاءحدثوقد

المطعمبالذهبتتحلىالعظمىالغالبيةوأصبحتالذهبوصناعةتجارةحجم

.المسناتالبدوياتعلىقاصرةالفضةوأصبحتواللؤلؤ،الكريمةبالأحجار

السياحبهاويهتمتنقرضبدأتفقدالتراثومننادرةالآنالفضةوتعتبر

أسعارها.ارتفاعإلىأدىمماالقديمةالتقليديةالفضيةالمشغولاتوخاصة

منكثيرفىتتشابهأنهنرىجميعها،الخليجلدولبالنسبةذكرهسبقمما

والحلى.ومكملاتهاالملابسوبخاصةوالتقاليدالعادات

عه08
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الكولِق

-

فىالكويتلمرقعونظرا.العربىالخليجمنالغربىالشمالفىالكويتتقع

،وجافحارطريلبصيفيتميزالقارىمناخهافانالصحراوىالجغرافىالاقليم

الصيفأشهرخلالللغبارمثيرةرياحتهبوأحياناوممطر،دافئقصيروشتاء

الرطوبة.نسبةوترتفع

صغيرةقريةكانتحيث1672عامالىانشاؤهافيرجعال!ويتتاريخأما

يطلقماوهى)كرت(لكلمةتصغيرالكريتواسمصغير.حصنظلفىتعيش

حصنإلىنسبةالاسمبهذاوسميت.القلعةأوكالحصنالمبنىالمربعالبيتعلى

الكويتوسميت.الصباحا!الىاكتثمخالدبنىرعيمبناهموجوداكانصغير

وفىاطرافهافىالمواقعبعضعلىيطلقالاسمهذايزالولا)القرين(باسمأيضا

الثامنالقرنطوالالكويتبهماعرفتإسمينأحدو)القرين(.)فيلكا(جزيرة

عربيةوالكلمة،الأرضمنالمرتفعأوالتلبمعنى)قرن(لكلمةتصغيروهوعشر،

حتىجنوباقطرمنالعربيةالجزيرةشرقىفىمعروفالقرينواسم.أصلهافى

شمالا.الكويتمدينة

جماعةهجرةمع1711عامحوالىفبدأللكريتالحديثالتطورأما

عنزةقبيلةإلىاصرلهاترجعالأسرمنمتحالفةمجموعةوهم.إليهاالعتوب

بحىنزلمنهمكلالصغيرةالقريةحولالعتوبواستقرنجد.منطقةمنالكبيرة

البلاد،حكمالصباحاكلترلىالعتوباستقرارومع.المعروفهأحيائهامن

وقد.إليهوصلتماإلىقرننصفمنأقلفىتقفزأنالكريتواستطاعت

اتمميز.الجغرافىمرقعهاذلكعلىساعدها

أنحاءشتىمنإليهاجاءتقليلةجماعاتأوبأفرادالكويتبدأتوقد

دولتهاورئش،تامةسيادةذاتمستقلةعربيةدولةوالكويت.العربيةالجزيرة

أمير.

مهماعنصراالذهبويمثل:واللؤلؤالذهبصناعة:الكريتفىالصناعات
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صناعةوأيضا،الذهبلصناعةخاصةسرقويوجد،الكويتفىالمرأةحياةقى

الطبيعى.اللؤلز

الاستهلاكتكفىوكانت،المهمةالصناعاتمن:والنسيجالغزلصناعة

تقومالنساءوكانت.الخشنةوالأنراعالدقيق!الأنواعوتنسجتغزلوكانت،المحلى

والحياكة.والنسيجالغزلبأعمال

العباءاتحياكةوأهمها،بالكريتالمشهررةالقدبمةالصناعاتمن:افياكة

الكريتفىالكثيراشتهروقد.والرقيقةالسمكومتوسطةالسميكةالأقمشةمن

فقد.تندثركادتالتىالصناعاتمناليدويةالحياكةوتعتبر.العباءاتبحياكة

قديما.مزدهرةكانت

الجد،عنالابعنالابنيتوارثهاالصناعةهذهكانت:البشرتصناعة

هذهبدأتوقد.بالسعوديةالاحساءمنالرجالالصناعةبهذهالمثشغلينوأغلب

.أخرىلأعمالالعمالانصرفأنبعدتتلاشىالصناعة

وكانتركىرجلالأحذيةبصناعةعملمنأولوكان:الأحديهْص!نامحهْ

الصناعة.هذهيلزمماكلمعهيحضر

السوقهذاتاريخويرجعالحريمسوقأوواجفسوق:الكويتيةالأسواق

يبيعونكانواالناسلأن)واجف(باسمسمىوقد.عاممائةمنيقربماإلى

علىالنساءمنومعظمهمالبائعونجلسفقدالآنأما.وقوفوهمفيهويشترون

فالثوبالنساءتخصالبضائعومعظم.الأرضعلىبضائعهنيفترشأودكك

والملابس.المذهبةالأساورمنوالحلىالزرىأوبالقصبالمطررالتقليدىالكويتى

جانبإلىالسوقهذامعروضاتأهمهىهذه،الحالرقيقةللمرأةالداخلية

.المرأةتهمالتىالعطورمنأخرىوأشياءالحناءوأهمهاالقديمةالزينةأدوات

واليابانالصينمنالمستوردةالأحذيةأنواعكلفيهافيباعالرجالدكاكينأما

.وسنغافورة

المتاجرمنمجموعةيضمقديمعربىسوقهذاأراجف(سوقويعتبر

المستهلكين.منالدخلمحدودىتخصوهىالمستوردةبالبضائعالمزدحمةالصغيرة
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حتىمتاجرهمواجهاتأمامالتجاريعلقهاالعربىوالعقالالكوفيهللرجالفنجد

.الناسيراها

والنسائية.الرجاليةالعباءاتفيهتباعالذىالسوقوهو:الب!ثسوتصوق

العباءةعلىتطلق)بشت(وكلمةالكويتأسواقأقدممنالبثموتسوقويعتبر

الرجلهنداممكملاتمن)البشت(ارتداءويعتبر.فارسيةكلمةوهىالرجالية

الزرىيسترردكما.والاحساءوالعراقايرانمنالبشوتأقمشةوتستررد.الكويتى

اثغل.فىالبشوتوتصنع.وألمانياوفرنساالهندمنالقصبباسمالمعروتوهو

نجدمنلتجارتجارتهميبيعونفكانواهائلارواجابالكويت)البثموت(تجارةوتجد

العربى.الخليجومناطقوالحجار

المرأةعندالأرياءمعالممنعلمالكويتىالنوبيعتبر:الكويتىالئوب

الثمن.غالىوهو،والمناسباتالأعراسحفلاتفىالكويية

الحلىوتصنيعالذهبوشراءلبيعالسوقوهذا:الصاكةسوق

.والمجوهرات

وتباعوالبنادقوالخناجرالسيوفومنهاالأسلحةبهوتصنع:السلاحسرق

الجلرد.ْأيضابه

الجلود.علىأساساتعتمدصناعةِ:ا!زارينسوق

للصيد،مناسباالجويكونحيثوالشتاءالربيعأيامويكون:الصقورسوق

بعدالصيدعمليةفىالصقروششخدمالصيد.رهواةالموسرينبعضبهاويقوم

تدريبه.

لفنونهامرجعايكونحتىالشعبىبتراثهاالكويت:اهتمتالكرتيهْالفنرن

يتصلماكلجمعبهدفالشعبيةالفنرنلرعايةمركزاانشاءتموقد.الأصيلة

الشعبى.الفنلابداعصادقةصورةليكونوتصنيفهوتسجيلهالكويتىبالفلكلور

فىبوضوحوبظهرالكويتفىالبدويةالفنونبررت:الباديةفنون

أنشئوقدأالسدر(اسممنتجاتهاعلىويطلقالغنمصوفمنالنسجيةالصناعات

الأندثار.منوحفظهاالحرفةهذهفىوالاستمرارللحفاظكمؤسسةالسدو(بيت)
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المنتثرةالتقليديةالحرفأقدممنالصرفنسجحرفةتعتبر:الحرفةوصف

حرفةوارتبطت.العربيةالجزيرةشبهمنأخرىوأجزاءالكريتفىالباديةأهلبين

الأكنام،منتأتىالصرفوهىالأوليةفالمادة،الصحراويةببيئتهانثأتهامنذالغزل

الأصباغاستعملتوقد،الجمالأوالأغناماصوافاختلاففيحددهاالألرانأما

تكوينهاخلالمنالزخارفدَوافقوكما.الصحراويةالأعاثابمنالمستخرجة

التسميةهذهتطلقكمابالسدو،النسيجعمليةوتعرف.الجغرافيةالبيئةبراقعالفنى

نفسها.الآلةعلى

المغزلباستخدامالجملووبرالماعزوشعرالغنمصرفيغزل:الخرل

تنتقلأنللغزالةيسمحأنهرفائدتهالمعروفةالمغارلأنواعأقدممنويعتبر،أليدوى

.الغزلبعمليةفيهتقومالذىالوقتذاتفىبحرية

شبرعأالخيوطكثرمنالصوفيعتبر:الصرف:المستعملةالخامالمواد

الطبيعىالصوفالناسجةالمرأةوتستعمل،بهوالنسجوصباغتهغزلهوسهولةلوفرته

يصلحلأنهركبةا!ثراللونهوالأبيضواللونالسدو،حياكةفىالمختلفةبألوانه

الأغناممنبكثرةالكريتفىالأبيضالصوفويترفر.ألوانلعدةذلكبعد

أيضاوتسمى)الخكر(و)الأنعيمى(وتسمىوسورياتركيامنتأتىالتىالبيضاء

.العراقفى)الهرج(

الحياكة.فىالأبيضالصوفمئأقلبدرجةالأسودالصوفوششعمل

اعتادوقد.القطنمنتكرنماغالباالمستخدمةاللحمةخيوط:القطن

يشترىالآنولكنهوالهند،مصرمنالمستوردالقطنغزلالماضىفىالنساجون

المحلية.الأسراقمنجاهزةخيوط

.الأغنامصوفمنأنعمالوبروملمس،الجمالمنالوبريؤخذ:الوبر

ومتينة.طويلةالماعزشعرألياف:الماعزشعر

فىالمنقوشةالوحداتتعكس:البدرعندالمسنخدمةالزخارفأنواع

وتتجهالإسلاميةالثقافةلمبادئوتخضعالصحراويةالبيئةطبيعةالبدويةالمنسوجات

الطبيعة.منوالمستوحاةالهندسيةالزخارفنحوالزخرفة
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وتصنعوالمفارض،الكئيفالصرفذاتالسجادة)السدو(بيتفىويصنع

.العقالمكرنةباليدتبرمخيوطعدةعنعبارةوهروالعقال،المبرومةالخيوطمنلأ

الديوانية.فىالجالسرنعليهايستندالتىوالمساندالصغيرةوالشنطوالخروج

ودقةألوانهالجمالالقديمةبالقطعالحاضرالوقتفىالناسأغلبيةوتهتم

نقوشها.

دائمة،بصفةالبدوياتالنساءمنفريقايجمعأنالسدو()بيتاستطاعوقد

السدو.قطعشراءعلىبقبلونالأجانبالسياحأنوبخاصة

تنتشررقصةوهى(التقليدية)العرضةرقصةالأخرىالباديةفنونأشهرومن

الخليج.دولجميعفى

البحر.فىالسفنفىتتموالتىالكثيرةالأخرىالفنونوترجد

الشعبيةالحياةصورعلىللحفاظالشعبيةالفنرنمتاحفانشاءتم:المتاحف

بيئته.وظروفاحتياجاتوفقوصاغهافنونهخلالهاوصنعالشعبعاشهاالتى

الحياةنمطعلىمبنىهوماومنهامحدودنطاقعلىمقامهومامنهاالمتاحفهذه

الحياةقريةأو)مدينةالنوعهذاعلىويطلقممارساتهابأشكالللشعباليومية

وأفترةفىمعينلمجتمعحىقطاععنالمتاحفمنالنرعفذاويعبر(الشعبية

(.الطلقالهواءفىالشعبىالتراث)متاحفبأنهاأيضاوتوصفمعينةرمنيةفترات

الخمسيناتبدايةفىالمتحفهذاانشاءفكرةبدأ:الوطنىالكويتمتحف

ولعاداتها،الكويتفىالمعيشيةوالمظاهرللبيئةمصورأليكونالعشرينالقرنمن

وثقافةتاريختعكسثقافيةكمؤسسةأهميتهإلىبالإضافةأبنائهاوتراثوتقاليدها

البلد.هذا

إلىويهدف.الكويتىالشعبىالتراثمننماذجبضم:الشع!ةالفنونمركز

أهمومن.ورعايتهمالشعبمِنالفنانينوتشجيعالشعبيةالفنونوتسجيلجمع

وماورقصوغناءموسيقىمنالكويتىالمجتمعفىوجدتالتىالشعبيةالفنون

وقصصشعرمنالشعبىبالأدبوالاهتمام.البداوةبحياةأوالبحربحياةْاتصل

الأغانىمنكثيرايسجلأنللمركزأمكنولقد.التطبيقيةوالفنون.شعبيةوأمثال
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وتقاليدوعادات.البحرحياةعنسينمائيةأفلاماوإعداد،والغوصبالبحرالخاصة

.الزراخ

متاحفكبرمنالنفيسةالعالمبةالمقتنياتفيهويعرض:الا!ميةالآثاردار

إسلاميةعصورإلىتعردوالتىالنادرةالاسلاميةالأثريةالقطعفا3ويضم،العالم

والتراثيةالتاريخيةالكتبمنالآلافتضممتخصصةمكتبةالىبالاضافة.مختلفة

.لغاتبعدةوالإسلادِ"
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الكويتثىءالازيا

وألوانهاورخرفتهاوأقمشتهاالكويتيةالنسائيةالأزياءثعددت:النساءأرياء

بخياطةيقمنأنهنالكريتفىالنساءبينالسائدةالعاداتومنوتطريزها.

حتىذلكفىالنساءتفننتولقد.الرجالملابسوأيضاالأبناءوملاب!ملابسهن

أبدعتوقد.منهايكتسبنحرفةالحياكةفنمنيتخذنمنهنالكثيراتأصبحت

منثوبلايخلووقد.والتلىوالترتربالزرىالموشاهالملابسحيحةفىالنساء

وذلكأسماءبعدةالأثوابوتعرف.وخلافهبالتطريزرخرفةفيالمعروفةثيابهن

ثوبفطزبرثوب،بالزرىعربية)ثموبمثلإليهالمضافةوالنقوشللزخرفةتبعا

سميثالدراريعتطريزجهةومن..الخ(.الثرياثرب،هنديةئوب،وديعات

تطريزها.منفلابدالعباءاتأماالخ(..اللوزةنقش،تلى)كررار،كالآتى

.الحوافحولبالزرىتثغلالعباءاتكانتوقديما

حيثالشعبيةالفنونأنماطمننمطاالكويتىالثوبيعتبر:الكويتىالثوب

الفضى!أوالذهبىبالزرىالأثوابتلكوتطريزرخرفةفىالنساءبراعةفيهاتظهر

المرأةتلبسهرداءعنعبارةالكويتىوالثرب.الحريرخيوطأوالصرفبخيوطأو

.الزواجومناسباتالأعيادفىأوالعاديةالأيامفىسواءملابسهافرقالكويتية

الزرى.ونوعالقماشنوعإلىذلكويرجع،ومتميزةمتعددةأنواعاوللثوب

الثربويعتبر.والذهبالفضةمنالمصنوعةالمّصبخيوطعنعبارةوالزرى

المناسباتفىأماتطريؤ.بدونالعاديةالأيامفىالكويتفىالنساءلجميعرداءاً

يجلبكانوالذىوالترتربالزرىالمطررةالأثوابيرتدينالنساءفكانتوالأعياد

الحريريةالأقمشةفمنالأثوابلهذهالمستخدمةالأقمشةأماوفزنسا.الهندمنغالبا

أما.بالزرىأطرافهتزينوالذى.الأسودالثوبتلبسالمسنةالمرأةوكانت.الصينية

والترتر.بالزرىيزخرفالذىالثوبفتلبسحديثاالمتزوجةالمرأة

صنعمنأويديهاصنعمنقديماالعروسملابسكانت:العروصملابص

داخلمتخصصةلدىخياطتهايتمحيثالملابسحياكةيجدناللاتىالنساءبعض
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البيوت.

رداءويكوندقيقفنىبتطريزمشغرلةالعروسملابستكرنماوغالبا

ويكونالثربالدراعةفوقالعروسوترتدى)الدرا!يع(أنواعمننوعالعرس

لزوجهارؤيتهاعندالعباءةالعررسوترندى.أسفلالىالجانبينمنمفتوحاواسعا

.مرةلأولتراهوعندما

كرتدينفالميس!ورات،أخرىإلىعروسمنفيختلفالعروسثوبأما

وقتاوتستغرقالثمنغاليةالأثوابهذهوتعتبر،المختلفةوالخاماتالمطررةالأثواب

علىوالتطريزالزخارففتكونالميسورةغيرالعروسأما.تطريزهافىطويلا

.الميسورةالعروصترتديهعماكثيراأقلالثوب

فىوالفتياتالنساءترتديهالذىالتقليدىهو/الزىالكويتىالثوبوشتبر

سَكونالثوبهذاورخرفة.العائليةوالاحتفالاتالقوميةوالاحتفالاتالمناسبات

وتطريزهالزخرفيةوحداتهتتلاءمأنعلى،الفضىأوالذهبىبالزرىالتطريزمن

والثوب.والتجميلالزينةأدواتمعوأيضأحلىمنالزىهذامكملاتمع

داخلكانسواءالقوميةالاحتفالاتفىالكويتيةللمرأةالرسمىالزىهوالكويتى

خارجها.اوالكويت

الأسودالحريرمنثوب:الثريائوب:الكر!تيةالأئوابأنواعيعض

بثوبالثوبهذاوشعمى،ذهبيةبقطعويزين،الذهبىبالزرىالمطررالشفاف

وحدةداخلالزخرفيةالوحداتوتشتغل.تزينهالتىالزخرفةإلىنسبة)الثريا(

ذهبيةدائريةكوحداتتضافالترترمنرقائقعلىتشتملكبيرةمثلثةرخرفية

بريقها.فىكالثرياالثربمنتصفأسفلإلىالصدرأسفلمنتتدلى

ومنالأماممنأجزائهجميععلىتتناثرالذىالثوبهو:المنثورالثوب

كنجوموتبدوالدقيقبالتطريزالذهبيةالمعدنيةبالخيوطمطررةوحداتالخلف

أيضا.الصدروعلىوالزرىبالترترالرقبةحولأيضاويطرر،منثورة

هذافىالحريريةوالخيوطالمعدنيةبالخيوطالتطريزويكرن:المخرصالثوب

.الثوبجانبىوعلىا!ماموعلىالفتحاتحافةرعلىالصدرعلىالثوب

!ص
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قطعمنتفصلالتىالملونةبكمامهالثربهذاويتميز:المفححالثوب

.خاصلونذاتقطعةكلتكرنبحيث،القماشمنمستطيلة

الأسودالحريرمنعادةالثوبويكرن،الثوبتحتترتدى:الدراعة

أقدممنالدراعةوتعتبر.الملونالسميكالحريرمنالدراعةوتكون،الشفاف

تحددلاارتدائهاوعندخطرطها،فىب!يطةوالدراعة،العربيةالشعبيةالأردية

فعبارةرخارفهاأماملونةحريريةبخيوطوكمامهاصدرهاويطرر،الجسمشكل

هندسية.أشكالعن

تجذبهاوأحيانامنزلها،منخروجهاعندملابسهافوقالمرأةترتديها:العباءة

مافمنهامتعددةأنواعاوللعباءات.رأسهاعلىلتضعهاالخلفيةالرقبةحردةعندمن

الأقمشةمنيصنعماومنهاالشتاء،فىويرتدىالسميكةالأقمشةمنيصنع

مننوعأىمنتماماخاليةتكرنأنإماوالعباءات.الصيففىويرتدىالخفيفة

الحريرية،والخيوطبالزرىومشغولةمطرزةتكونالأحيانبعضوفى،الزخرفة

بالقيطان.مطررةتكونوأحيانا

الفتياتارتدتهوقد)البخنق(جداالمهمةالراصأكطيةمن:الرأسأفطية

فتختلفللبخنقالمستخدمةوالخاماتوالتطريزالزخرفةطريقةأما.أيضاوالأطفال

ىأمنتماماخاليايكونوأحيانا،بالزخرفةمملوءيكرنِفأحياناأخرىإلىفتاةمن

تستخدمالتىالمعدنيةوالقطعالملونوالخرروالترتربالزرىالبخنقويطرر.تطريز

الخليج.دولجميعفىأستخدموالبخنق.التلىأسلربفى

التىالرأسأغطيةارتدتوكذلك.الرأسأغطيةأنواعمننوع:الملفع

الخليج.دولفىأستخدمت

الثوبثموالدراعةالسروالالمرأةترتدى:اليوميةالحباةفىالن!ناءملابس

فقطالدراعةترتدىوأحيانا.وجههاإلايظهرلابحيثالملفعرأسهاعلىوتضع

.غرباءالبيتفىيكونلاعندماالثوببدون

منالحلىمنالقديمةالتقليديةالصناعاتتعتبر:ال!منةوأدواتالحلى

.الصناعاتهذهفىالهائلالتطورمنالرغمعلىالكريتيةالمرأةإلىالمحببةالأشياء
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وأالخليجدولفىالحلىمعأسما،هاتتفقوالتىالحلىأنراعبعضيلىوفيما

.الاستخداموأيضاواحدالشكلأنمنالرغمعلىالاصماء.بعضتختلف

بهاترينالتىالحلىمنقطعةوهىالرأسحلىمن:الهامهْ:الرأسحلى

مختلفة.تشكيلاتولهاالجبهةأعلىالأماممنالرأس

الوجهجانبىعلىوتنسدلالرأصأعلىالهامةمنالتلولتتدلى:الئلول

وفى،السلاسلمنمجمرعأوالكريمةالأحجارأوالفصوصمنأحيانارتكرن

كاغجاب.مثلثبشكلفرعكليشهىالأحيانبعض

الكريمة.بالأحجارالمطعمالذهبمنوتصنعالشعرمنسَدلى:الجنبات

جداكثيرةئشكيلاترلهاالصدرعلىمدلاهوتلبس:القلالد:الرفبةحلى

الصغير.ومنهاالكبيرمنها

الذهب.منوتصفعالصدرإلىوتتدلىللرقبةقلادة:مزمط

بعضها.معالمتصلةالسلاسلمنمجموعةمنتكونقلادة:المرتهش

الصدر.وتزينوكبيرةعريضةحلية:بقمة

تشكيلاتولهاالأذنفىوتلبسالأقراطوهى:التراجى:الأذنحلى

جدا.كبيرة

البادية.نىبخاصةوتستخدم:آالحزا:الأنفحلى

ومطعمةالذهبمنعريضةأساورعنعبارة:التشهيلات:الأيدىحلى

.العروسوترتديها،الكريمةبالأحجار

اللزلؤ.منبحباتوتزينالذهبمنأساورعنعبارة:المقمش

واليدين.الأصابعنزين:المضاعد

.الواحدةاليدفىخاتممنكثرالمرأةتلبس:الخواتم

بهويضمالخالصالذهبمنحزامعنعبارة:المحزم:الوسطحلى

الخليج.دولجميعفىويرتدى،الوسط

بالنسبةآخرنطقهذاولكنالحجولولعلها:الحيول:الأرجلحلى

لهايكونوأحيانا،الأرجلفىالعقبينأعلىوتلبسالخلاخيلرهى.للتسمية
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الاعتقادوهناك.بهاالسيرعندالأصواتوتحدثمعدنيةكراتعقعبارةالجلاجل

الخلاخيل.هذهلابسةعنالشريطردالصوتهذابأن

الوردماءومنهاالطبيعيةالنباتاتمنموادتكونماوغالبا:التجميلأدوات

رائحةمنهاوينبعثعقدشكلعلىوالخيطبالابرةتحمعأوراقعنعبارةوالمشمرم

العطورمنفمجموعةوالعنبروالوردالعودأما.والكحلوالحناءوالبخرر.ذكية

الهند.منتحلبالتى

الآتى:منهامتعددةأحذيةالكويتيةالمرأةلبست:القدمألبسة

.القبقاب،الدبابة،السكربيل،المداس،البابوج،النعال

المضفر.الجلدمنشرائطبهخفعنعبارة:النعال

الأخضروبخاصةعديدةبألرانالكويتيةالمرأةتلبسهخفيفحذاء:البابوج

.والأسود

فىليرتدىمنخفضكعبمالهومنه.البيتداخلالمرأةتلبسه:القبقاب

ويكونالأتراكعندالقبقابوجدوقد.بالصدفمطعماأجياناويكون.الحمام

كثر.أوسنتيمتراتعشرةبحوالىمرئفعاالكعب

أيضاويرتديها)الدشداشه(الكويتفىالرجاليرتدى:الرجالملابس

مناطقفىالجلبابيسمىوالذىطويلرداءعنعبارةِوهى.والأطفالالشباب

الحريرمنتكونأد!فاماالمختلفةالأقمشةمن)الدشداشه(وتصنع.كثيرةوبلاد

الشتاء.فىالصوفمنوتكونالأبيضيفضلودائماالقاتمةالألوانمنأوالأبيض

)أوفيسييه(بياقةأوياقهبدونويفضلونهاالسادةالألوانالكريتأهلويفضل

عندعلوىجيبأوالجانبينفىجيوبوبهاطويلةفتكونا!مامأما.مرتفعه

.)الجاكيت(وفوقها)الدشداشة(ترتدىالشتاءوفى.الصدر

دولجميعفىالرجالالعباءةارتدىوقدالعباءةالرجالارتدى:العباءة

علىمطررةتكونوأحيانازخرفةبدونوتكونالأخرىالدولوبعضالخليج

.الأمامفتحةوعندا!تاف

الىوطويلاعريضاويكرنالسروالالكويتىالرجلارتدى:السروال
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القماشمنقطعةعنعبارةكانوالذىالارارمحلالسررالحكوفد.الأفدام

مامنهوالسروال.الأقدامإلىالوسطمنالأسفلالجزءحولتلفالمخيطةغير

ويعتبر.الأقدامالىأوبقليلالركبتينقبلماأوالركبتينإلىالوسطمنيصل

الكريت.فىالرجاليرتديهاكانالتىالملابسىأقدممنالسروال

)البشوت(لخياطةوبالنسبة.الملابسفوقترتدىالتىالعباءاتمن:البشت

الموشى.الزرىواستخدموتطريزها،خياطتهاوطرقبخاماتهاالرجالاهتمفقد

بثمتوبر،بشت،بدرى)بشثومنها)البشوت(منالكثبرةالأنواعوتوجد

ويعتبر،والاقتصادىالاجتماعىللرضعتبعاالأقمشةوكانتالخ(..مزوية

يلبسها.منعلىالوقارتضفىالعباءاتهذهارتداءأنالرجال

الشتاء.فصلفىعادةويرتدىثقيلةأقمشةمن:الحبر)البشوت(أ.مواع

ابران.منالدورقمدينةمنويجلب:الدورصْ

وتجلب،الصيففصلفىترتدىوالتىالخفيفة)البشوت(مننوع:النجفى

الثمن.غاليةالأنواعمنالنوعهذاويعتبر،العراقفىالنجفمدينةمن

وبرمنيصنعالذى:ومنها)البشوت(منمختلفةأنواعافيرتدونالبدوأما

النوعأما.السعوديةالعربيةالمملكةفىالاحساءمنويجلبالأثرياءويرتديهالجمل

أما.إيرانمنويجلبالسميكةالأقمثمةمنفيكونشهرى(بوأبشتالمسمى

متعددةبألوان)البشوت(وتكونالمناسباتفىفيرتدىبالشيوخالخاص)البشت(

ومعروفةخاصةمشاعلفىتصنعماوغالباالظهرمنيكونوتطريزهاورخرفتها

الكويت.فى

فيرتدىأناقتهكاملفىرفافهليلةفىالعريسيكون:العريسملابس

ويرتدى،الصيففىالحريرأوالقطنومنالشتاء،فىالصوفمن)الدشداشة(

وأبالزرىالمقصبالنوعمنريكونوالعقالالمطررةأوالبيضاءالغترةالرأسغطاء

وأما)الجرتى(الحذاءفيرتدىالميسورينمنالعريسكاند!ان.صوفشطفةعقال

)النعال(.فيرتدىالصيففصلفى

مربعاتوتكونمثلثينتثنىمربعةقطعةعنعبارة:اليشماغ:الرأصأفطية
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.العقالوفوقهاليشماغويرتدىوأحمرأبيض

شراريب.ولهابالنقوشمزخرفةأوبيضاءتكون:الغترة

الأسودومنهالرفيعومنهالغليظفمنهمختلفةأحجاممنيصنع:العقال

بالزرى.المقصبومنه.الاستخدامشائعبرهو

:الفدمألبسة

ومنها.القدمألبسةمنالمختلفةالأنواعالكويتفىالرجاليرتدى

.الشتاءفصلفىالحالميسورىيرتديه:الجرنىالحلىاء

.الرجاللبسهاالتىالأحذيةمننرع:رةالقنإ

الصيف.فصلفىيرتدى:النعال

"8!ه
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العراق

-

التاريخيةالعصورأقدممنذالانسانسكنه،الحضاراتمهدالعراقيعتبر

الحقبالعراقىالانسانعبرولقد.انتاجهثورالىالقوتجمعدررمنوتطور

الآثرلهاكانوقد،حياتصورجميععلىانعك!ستلمزثراتوخضعالطريلة

الأنجتماعيةوالبيئاتالمناطقباختلافرتنوعتوملابسهمعيشتهنمطفىالفعال

والجغرافية.

ضرورةحتمتالمتقدمةوالتكنولوجياالحديثةالحضارةطبيعةأنوالراقع

الذىالأمرالاندثارمنعليهارالحفاظالشعبيةوالمأثوراتاليدويةالصناعاتحماية

المتاحفهذهتطررتولقدبها،للعنايةالخاصةوالمعارضالمتاحفتأسيسإلىأدى

.للعراقوالفلكلوريةالتراثيةالدراساتبتطور

وتفننتالملابسعرفتالتىالأولىالشعوبمنيعتبرالعراقىالانسانولعل

الزىفهناك،خاصرىمناسبةكلفىلهكانتحيثوطرزها،صنعهافى

المراسيمتأدينةأثناءواَخرالرسميةوالاحتفالاتالأعيادمناسباتفىالمستعمل

الأعمالتأديةأثناءتستعملالتىالاعتياديةالأزياءجانبإلىالدينيةوالطقوس

البومبة.

منالعديديضمبالعراقالشعبيةوالمأثوراتالأزياءمتحفأنفيهلاشكومما

العراقى.الشعبىالتراث

تجربةبمثابةالمتحفهذافىالعرضطريقةتعتبرحسنمنعمهادىويقول

تحققأنيمكنالتىالوسيلةوباختيارلهالعامالفنىالاطاربسببوذلكجديدة

أساس!نن:مبدأين

جانبإلىالباررةرالجماليةالفنيةبالقيمةالمعروضةالمواداحتفاظ:أولا

الحاضر.الوقتفىمستخدمةيوميةكموادقيمتها

هذهبأهميةالشعبىالوعىتنميةعلىقادرةالعركلطريقةتكونأن:ئانيا

والاندثار.الزمنتقادمعواملمنعليهاالحفاظينبغىحضاريةكرثائقالمراد
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جانبين:الىالعرضقسمالمبدأينلهذينوكنتيجة

ممَاربةفيبنماالاستعانةخلالمنالشعبيةللحياةالواشالجانب:الأول

الشعرمنالمصنوعوالبيتالشعيىكالمفهى.اليوميةالحياةفىموجودهولما

.والسوقوالجنوبيةالشماليةالباديتينبدوقبلمنوالمشخدم

علىيطلعأنللزائريمكنالجانبهذاخلالومنالمقارنالجانب:والثانى

لهذهوالفنيةالعضريةالوحدةفقددونالشعيمةالموادفىوالاختلافالتشابهأوجه

.المواد

تطورعنفكرةإعطاءأجلمنالقديمةالعراقيةللأزياءقاعةالمتحفضموقد

الزىهوالقاعةهذهفىوالمهملها،صادقةصورةرسمبغرضالعراقيةالأزياء

الأزياء،القديمالعراقتاريخفىالزمنيةالفتراتمنفترةكلفىوالشائعالعام

إلىالرجوعويمكن.الأضوريةالأزياء،ا!ديةالأزياه،البابليةالأزياء،السومرية

(.طاحونزينات-نصر)ثرياالأزياءتاريخكتابفىالأرياءهذه

بمثابةكانحيث،المقهىفىصادقاتمثيلاتتمثلالشعبيةالحياةأنولاشك

بأزيائهمروادهضمحيثالطبقاتمختلفلالتقاءالمصغرالمجتمعأوالنادى

المنطقةفىالمستعملوالآخرالرسطىالمنطقةفىالمستعملالزىفهناك،المتنوعة

المناطق.هذهفىوالثائعالخاصزيهحسبكلالجنوبيةالمنطقةمنوكيرهالشمالية

خاصةطبقةسكنىفىتبحثباديةكلمةأنالمعروففمن:الباديةقاعةأما

الماعزشعرمنالمصنوع،الخاصالبيتمنمتخذةالصحراءفىالرحلالناسمن

والحبالبالأرتادالمثبتالخشبيةالأعمدةعلىوالقائمالجمالوبرأوالصوفمنأو

اليوميةوحياتهجوانبهكلمنالبيتهذاالقاعةهذهجسدتوقد.لهاسكنا

المشتملةالبدويةالصناعاتمننمافيجإلىبالاضافةالبدائيةالغزلوأدواتالمألوفة

منالقريبةالمناطقفىتصنعالتىالمناعاتمنوغيرهاوالسجادالبسطعلى

البادية.

والحرفالمهنأصحابمنالكثيربهافيتواجد:الشعبىالسوققاعةأما

)الصائغ(.الفضيةالحلىوصانع،الأقمشةكبائع،المشهورةالشعبية
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العراقثىالأزياء

رطريقةلنوعهاتبعاوذلكالأسماءومتعددةكثيرةالعراقيةالأرياءإن

ترتديها.التىوالطاثفةوالجماعةاستعمالها

:العراقفىالشائعةالملابسومن

عنعبارةرالدشداشة-والرجالوالصبيانالأطفالويرتديها:الدشداضة

الأييضالحريرمنتصنعفقد،المختلفةالأقمشةمنويصنع)جلباب(طويلثوب

منومنهمالسادةالأقمشةالناسأغلبويفضل.القطنيةالأقمشةمنأوالأسردأو

.صغيرةمربعاتأوطولياالمخططةالأقمشةيستعمل

وغيرقليلةاختلافاترتوجددائما،واحدللدشداشةالعامالمظهرأنإلا

منومنهمياقةبدونالدشداشةيرتدىبعضهمأنهىالاختلافاتوهذه،جوهرية

وتكون،كلهالذراعتغطىطويلةكمامذاتالدشداشةوتكون،بياقةيستعلمها

الجانبينفىجيوبوللدشداشة.بقليلتحتهأوالمرفقإلىتصلبكمامأحيانا

اليمنىالجهةفىجيبينذاتتكرنأوأ.اليسرى)الجهةالصدرجهةفىأو

.واليسرى

الرسطويشد.ياقةربدونالسوداءالدشداشةالفلاحينأغلبويرتدى

الشتاءوفى-منارلهمفىوغالبا-أيضاالدشداشةالمدنأهلويرتدى.بحزام

الدضداشةالمرأةأيضاوترتدى،الجاكيتوفوقهاالدشداشةالرجالبعضيرتدى

.الثوبعليهايطلقوالتى

"للزبون(العاموالشكل،العباءةأوالجبةفوقهالرجالويرتدى:الزبون

ويكون،بحزامالوسطويضمكروازية(الأماممن)مفتوحالقفطانمثليكون

طويلة.كمامولهالأعلىنصفهمنمبطناعادة)الزبون(

وكان-وبثمامالأماممنومفتوحتقريباالوسطالىيصل:الدميرى

منالدميرىويصنع.الجبةتحتأوالعباءةوتحتالثيابفرقيلبسونهالرجال

يكونماوغالبا،ملحوظبشكلعريضةكمامهوتكون،مختلفةرجاليةأقمشة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-192-

ا!مام.وأطرافوالجيوبالصدرمنطقةفىمزخرفا

وخاصةيرتدونهالرجالبعضولكن،الآنالدميرىاستعمالقلوقد

.والقرىالصغيرةالمدنفىالأعراب

كمامبدونالظهروأعلاالصدرإلىيصلصغيرثوبعنعبارة:الزخمة

تحتيرتدونهاوكانوا.الثياببينويرتدىمتعددةبأررارالصدرعلىويزرر

كراتشكلعلىفتكرنأررارهاأما،ئفسه)الزبون(قماضمنوتكون)الزبون(

الحرير.خيوطمنصغيرة

للثربوتكون)الزبون(تحتيرتدى،أل!ضثوبعنعبارة:الثوب

)مثلبالرقبةتحيطس!يمترينحوالىالياقةتكونأو-ياقةوبدون،طويلةكمام

الركبة.فوقعادةفيكونالثوبطولأما.أوفيسييه(الكول

الرجاليلبسهمااللبادهّاسبمعليهاويطلق-الثيابفوقتلبس:اللبادة

.المضغوطالصوفمنبصنوعةوتكون-ا!راد

منهالمصنوعةللمادةتبعايختلفوهوالنطاقبهوالمقصود:الحزام

يستعمله.الذىوالشخص

الأحزمة:أ4ءومن

لحفظجيربفيهوتكونوالصوفالحريرمنعريضحزام:شويحى!ا،

الأعراببعضولايزال،لفتينأوونصفلفةوسطهعلىالشخصيلفه-النقود

يستعملونه.

.الثيابتحثبطنهعلىالبدوىبهيثد،رفيعجلدىحزام:سبتة!2،

وفىمتعددةألرانهتكونالحريرنسيجمننطاقعنعبارة:حياصهْلم31

طرفوفى،بالفضةمطلىمعدنأوالفضةمنمجوفةكرةنصفتكونطرفيهأحد

الآخر.الطرففىمثبتةحلقةفىيدخلخطافالكروىنصفالشكلذلك

نأغير،ونقثىرخارفمن.هذهالكرةنصفصناعةفىالصناعيتفقوقد

.الآنالاستعمالنادرالاجزمةمنالنوعهذا

كلاليبفيهوتكونالكرةنصفبدونالسابقالنطاقوهو:كمَر41،
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الحزاملانتشارالآناستعمالهقلوقد)الزبون(فرقالرجالويلبسه-لعقدهصغيرة

.الجلدى

حريريةشراباتمنه.لتدلىمضفورةحريريةخيوطمننطاق:هِمبان51،

فهوالآنأما،بكئرةيستعملونهالشبابوكان،الحريريةالخيوطمنبكراتت!مهى

..الاستعمالنادر

أعلاهمنعريضايكون-الأقدامالىالوسطمنالرجاللبسه:السروال

أسرد.أوأبيضعادةويكونالرجلساقىمعمتناسبةساقاهتكونبينما

قطنيةخيوطمنوتتكرن،التكة)التجة(فيسسالسروالرباطأما

.السرواليلبسونالقبائلورجالالأعرابيزالولا.حريريةأو

وكانالبرد.اتقاءكلهاالثيابفوقيلبسىالذىالمعطفبهبقصد:القبوط

استعمالأوالعباءاتيرتدونكانواالناسأغلبلأن،مألوفغيرالمعطفهذا

مناستيرادهالكثرةالمعاطفاستعمالانتشرفقدالآنأما.البرداتقاءالفروة

الخارض!.

عباءةشكلعلىبعضهاإلىوتخاطتجمعالخرافجلودعنعبارة:الفروة

نأكما،بقليلالركبةتحتماإلىطولهايكونبل،طويلةتكونلاأنهاإلا

يكونبينماللجسمملاصقالصوفويكون،العباءةكماممنأقصرتكونكماعها

فقطالشخصوسطإلىالأحيانبعضفىالفروةوتكون.الخارجإلىالجلد

)صديرية(.الحالةهذهفىفتسمى

منهاالمستعملةللمادةئبعاالعباءةأسماءوتتعدد-شائعةوهى:العباءة

نسجها.وطريقة

الشتاءفىترتدىالغليظالصوفمنتصنععباءةعنعبارة:البشت

.متعددةوألوانها

للدفء.طلباالرقبةعلىيلفحريرىأوصوفىأوقطنىنسيج:اللفاف

وفوقتحتويلبسمنهأقصرولكنهالدميرىيشبه:الصديريهْأوالصديرى

متنوعة.أقمشةمنأوالصوفمنويكونأزراربعدةيزرررقد-كلفاالملابس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-392-

:الرأصألبسة

مدنمنالواحدةالمدينةفىملحوظبشكلالعراقفىالألبسةتتعدد

.العراق

يلى:ماالألبسةنعددأهمولعل"

.للسكانالجغرافىالتوريع11،

الاقتصادية.الحالة21،

الدينية.والطرائفالمذاهبتعدد31،

التىالحالاتبعضفىإلارأسغطاءبدونتقريباالعاشرةسنالىالصبىيظل

)بشنك(.الحالةهذهفىوشمىبخقأوعصبةإبنهارأسعلىالأمتشد

لكلمةتحريفوهورأسغطاءأى)الكبع(يرتدىالعاشرةسنوبعد

)القبعة(.

مدبببشكلأعلىمنينتهىمافمنهاأشكالهافىالرأسأغطيةوتختلف

طاقيةأرمختلفةبأشكالالشاشعليهايلفالتىالطاقيةأودائرةنصفبشكلأو

.الشاشعليهاويلفكالطربوضمانوعامرتفعة

تحتترتدىالقطننسيجمنغالباوتكونالطاقيةوهىكَلُرتةتسمىوأحيانا

العمامةعليهاوتلفتلبسقدأوالمنزلفىبمَفردهاالطاقيةوتلبس.الطربوش

)الكفية(.باسمالعراقيينعندالمعروفةالكوفيةعليهاتوضعأو

وتختلف،العرقجينأيضاوتسمى،العراقإلىنسبةعراقيةالطاقيةوتسمى

وهذاوالتطريز،الزخارفكثيرطويلهومافمنهاوأعمارهمالمدنأهلباختلاف

كرةنصفهيئةعلىهوماومنه،العراقفىالموجودينوالهنردالفرصتتخذهما

مثلث.شكلعلىهوماومنه،العراقيونيلبسهماوهذا

فيستعملالمثلثالرأسغطاءفىالمستخدمةوالزخارفالأقمشةوتختلف

.المطررةالهندسيةالزخارفتستخدموقدالحريرمنأوالقطنمنأبيضقماش

الزخرفةأوالأقمشةاستخدامإلىيميلرنالعراقمنالشماليةالمنطقةوفى

الجمل.ربرصرفمنتكونأوالملونة
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والكونبة:واليشماغالعفلا-للرجالالرأصأفطية

الكرفية.أواليشماغمعالعقالارتداءالعراقفىالشائعةالأمورمن

أسودويكرن،الغليظومنهالرفيعفمنهمختلفةأحجاممنيصنع:العفال

.الاستخدامقليلىولكنأيضامقصبويكون-دائما

للجوتبعاالصوفمنأوالحريرمنمستطيلةقطعةعنعبارة:ْالكوفية

بالشراريب.ت!هىماوكالباالسائد

اليشماغأحياناويلفوأحمر،أبيضأو،وأررقأبيضمربعات:اليئماغ

اليشماغ.ارتداءأشكالوتعددت،العمامةهيئةعلىمختلفةبأشكال

ء.الدينورجالالعلمطلابيرتديها:العمامة

منسقة،بطريقةالكبع(أو)العرقجينعلىيلفقماشمنالعمامةوتتكون

الدبابيس.براسطةاللفاتبعضتثبتوقد

هذاالرأسغطاءلبسانتشروقد.العراقىالمعروفالرأسكطاء:السدارة

يعدولم،الانقراضوشكعلىالزىهذاف!نالآنأما(والبنطلون)الجاكيتمع

ألوانهناكأنالاالأسودهوأالسدارة(فىالشانعواللون.المسنينإلايرتديه

العراقية-والشرطةالجيشأفراداستعملهاوقد،والبنىالرمادىمثلأخرى

المدنية.السدارةمنارتفاعاأقلالعسكريةوالسدارة

:النشاءملابس

الثرب.أيضاعليهايطلقوالتىأيضاالمرأةارتدتها:الدضداضهْ

بطانةلهويكونخاصةالشتاءفى)الزبون(يلبسنالاعرابيات:الزبون

وسنها.الماديةالمرأةلحالةتبعافيختلفولرنهالقماشنوعأما.كاملة

بطانةبدونتكونأنهاكير)الزيون(وتشبهالصايةالمرأةتلبس:الصاية

عنيختلفولونقماشمنوتكون،الصيففىكماموبدون،بكماموتكون

.الرجاليلبسهالذى

الصغار،الأطفاليبعضأوعادةالنساءتلبسه،الثيابفوقتلبس:اللبادة

يحشىالأنواعمختلفقماشمنوتتكون،العاممظهرهافىالدميرىتشبهوهى
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الممَطنة.البعضيسميهاولذلكالشتاء،فصلفىللدفءوذلك،بالقطن

منسسّيمترات3:4منعرضهويكونالأحزمةمننوع:الشويحى

الاعرابيات.النساءتلبسه،الصوف

جسممنالأعلىالجزءويغطى،التنورةمعيلبسثوبعنعبارة:البلور

يكونالغالبوفىؤاللونالنرعحيثمنمتنوعفبهألمستعملوالقماش،المرأة

بكمام.

أسفل.منباتساعوتنسدلالوسطعلىيضمأعلاهضيقثوب:التنررة

بناتولاتزال،المدنبناتعندإلام!شرايكنولمبالنساء،خاصرىوالتنورة

يلبسنه.لاالحقولفىيعملناللاتىوالأريافالقرى

:للنساءالرأسأفطبة

النسيجمنقطعةعنعبارة،الآنالعراقفىشائعللرأسغطاء:الفوطة

الأسود،الفرطةفىالغالبواللون،القطنأوالحريرمنوتكونالثمكلمستطيلة

لصناعةمتخصصاتنساءوهناك.بيضاءفوطةيرتدينالمسناتالنساءبعضأنإلا

.الفرط

"الكيش)يسمىرأسغطاءفرقالمرأةتلفهارفيعةالحريرمنقطعة:الثطفة

ر!اجها.بعدقصيرةفترةفىالفتاةوتستعملهاثلاثةأوبلونينمخططةتكون

ويشدالرأسعلىتلفالشكلمربعةالأسودالحريرمنقطعة:البوبمة

بدبوص.يثبتانأوالرأسمؤخرةفىطرفاها

وهىوجههابهالمرأةتسترقماشمندقيقةقطعةلهتستعملغطاء:البوضية

جبهةعرضمععرضهويتناسبالشكلمستطيلالرقيقالأسودالحريرمنبرقع

ترتديه.التىالمرأة

الأزياءهذهمرقعمعرفةمنفلابد،العراقفىالأزياءاستعرضناأنوبعد

رئيس!ن:قسمينإلىالعراقفىالأزياءتنقسمإذ.المختلفةالمناطقفى

والجنوبية.الرسطىالمنطقةأزياء،11

الشمالية.المنطقةأزياء21،
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الرجالبة:الأرداء:وفئملوالجنويةالرصطىالم!نطفةأرداء

هذهملابستقتصر)ذالأزياءناحيةمنخاصةبممبزاتالعراقوسطبمتار

منالمنسوجةوالعباهةوالدشدائةالسروالاستعمالعلىعامةبصفةالمناطق

ونصاعةبرقتهاتمتارالتى)الغترة(الكوفيةتكونكما،الجرخأوالوبرأوالصوف

الرأصأغطيةمنالوبرأوالأسردالماعزشعرمنعادةالمصنوعوالعقالبياضها

المناطق.هلىهفىالمستخدمةالرجالية

الصايةمنمتكونةفهىجاررهاومابغدادمدينةفىالمستخدمةالأزياءأما

الصايةتحتتلبسىكماوالسترةالطويلوالسروالوالقميصشتاءوالزبونصيفا

بطولتمتاروالتىالصديرىأوالصدريةالبعضوشمميهاوالزخمة،الزبونأو

بثمامهعنهايختلفولكنهالسترةويشبهالدميرىيلبسمنومنهمردانها،

الأحزمةمننوعوهوبالحياصةالمعروفالحزامالبغدادىيرتدىكما،العريضة

وبأجملحياكتهفىالمتعددةبالألوانالكتانأوالحريرخيوطمنالمصنوع

الحزام)ابزيم(ورخرفةنقشفىالصائغأباعوقد،والهندسيةالزخرفيةالتشكيلات

نأبعدالزىقماشنوعيةنفسمنالمصنوعالحزامأو،وأهلةنجميةبأشكالبالفضة

شريط.بشكليخاط

ملفوفاأوالعقالبدونأوالعقالتحتإماالشماغفيكونالرأسغطاءأما

وتشخدمالعباءةملابسهفوقويلبس.بالجراويةويعرف)عرقجين(طاقيةحول

أشهرومننسجها،وطريقةالمستخدمالنسيجنوعيةفىالاختلافمعوشتاءصيفا

،الجوخفأهمهاالشتاءفىأما.الشالية،البتيه،الخاجيةالصيفيةالعباءات

النايين.،السعدونية

منيتألفالبصرةمنرجالىرى16رقموبالخزانةبالعراقالتراثوبمتحف

اللهلعفو)إنىنصهابعبارةبالكلبدونوالمطررالأبيضالحريرمنوالزخمةالزبون

(.طالب

فىالمستعملةالرجاليةالرأسألبسةمننماذجفنجد17رقمبالخزانةأما

العقالريصنع(الكوفية-اليشماغ-)العقالبينهامنوالجنوبيةالوسطىالمنطقة
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أسردويكونالمتوسطومنهالعريضرمنهالرفيعفمنهمختلفةبحجوم)العكال(

ويعين)السرتلى(خيوطمنمجمرعةعلىتلفالسوداءالأبر+يسمخيوطمناللون

وتدينعلىالخيوطأطرافتثبت،صنعهالمرادالعقالحجمبحسبالخيوططول

ثمالابرشعمخيوطلفعمليةثتمذلكبعدثمطريلةخشبيةلوحةعلىصغيرين

مثلالدينافتتكونقطنيةخيوطفوقالابريسمخيوطتلفوقد،العقالنهائياتربط

وشتعملنهاياتها،تربطثمسوياكلهاتبرمثمسنتيمترنصفقطرهاخيوطخمسة

أهمهاالعراقمنكثيرةمناطقفىالعقالريصنع.البصرةمحافظةفىالنوعهذا

إلىلالاضافةالعماؤ،الناصربة،الديوانية،النجف،كربلاء،الكاظميةبغداد،

.السورىالقطرمنيستوردما

القحطانى،،العوكى)المكصب(،المقصب،اللف:العقلأنواعومن

بالفتيل.أحياناالعقاليسمىكمادكن،مرصلكسر،غرباوى

)اليمنى(باسمالمعروفالخفقدميهفىالرجلفيلبس:القدمألبسةأما

القرىمناطقفىإلاالآنولايستعملأحمر،بلونالسميكالجلدمنالمصنوع

.الزوالإلىطريقهأخذوقدوالأرياف

معوالتركمانوا!رادالعربملابسفيهاوتتمثل:الشماليةالمنطقةأزياء

فىرأيناهعماتماماالمنطقةهذهملابسوتختلفالمنطقةَ.تسكنأقلياتملابس

والمناخية،الجبليةطبيعتهاحيثمنالمنطقةلاختلافالعراقوجنوبوسطملابس

بأزياءالتامةالمعرفةلهمالذينالعالميةالأزياءدوروأخصائيوالآثارعلماءويتفق

طيلةتتغيرلمالمنطقةهذهأزياءأنعلىعامةالشعوبوتراثخاصةالشرق

هذاضوءوعلى،والتقدمالحضارةبعواملكثيراتتأثرلمأنهاإذ،كثيرةسنوا!

وتراثية.أصبلةتعتبر

الأزياءعدا)فيماالكردىالرجالىالزىيتكرن:للرجالالكرديةالأرياه

منمصنوعاعادةويكونالعريضالشروالمنوالأعراسى(بالاحتفالاتالخاصة

يلبسكما،السروالبهايشدالتىخوين(بند-)التكةوالحزامالقطننسيج

ويكون)الكراس(الخارجىالقميصوفوقه(كراس)بنالقصيرالداخلىالقميص
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ا!مامذوالقميصيلبسكما،الأبيضالقطنمنمصنوعاالأحيانأغلبفى

ويرتدى.معروفةفنيةبصورةنهايتهاعندنلفوالتىوالعريضةجداالطويلة

السترةتحتلبسهاويكرنقصيرةتكونصترةوهى)السخمة(الزخمةبعضهم

وسطهحولويلف،الشخصسروالداخلنهاياتهاتحشرالتى)الجرغة(الخارجية

مبرومةبحالةوهوالزاهيةبالألوانالملونالقماشمن)بشتين(حزاممراتلعدة

(.أذرعأربعةنحو)طرله

.العباءةمنهمالبعضيلبسوقد.المناطقلتنوعتبعافيتغيرالرأسلباسأما

الصوفأوالجرخأوالأبيضالقطنمنالزىفىالمستعملةالأقمشةومعظم

الطبيعى.والحرير

الأزياءمعكم!رحدإلىالتركمانأزياءتتشابه:للرجالالنركمانيةالأرياه

نأإلاأيضا)جمدانى(والجراوية)بورك(العرقجينالتركمانىيلبسإذ،البغدادية

جراوتيةلفةفىأوحياكةالمصنوعالتركمانىعرقجينفىسواءبسيطةفروقاهناك

والسروالوالسترةوالقميصالزبونأوالصايةويلبس.رفيعةبكونهاتمتارالتى

نوعيةنفسمنوهى)سخمة(قصيرةصدريةتحتهاويرتدىمفتوحةالصايةوتكون

أيضاتكونوالعراوىالقيطانمنبأرراروتزررالحزامأسفلتتعهىالصايةقماش

تبدأأردانهبكرنالبغدادىقميصعنالتركمانىقميصويختلف.القيطانمن

علىالرجلفيلفها،الأرضإلىتصلتكادحتىالرسعغبعدوالعرضبالطول

.الأقدامإلىطولهفيصلالسروالأما.والسترةالصايةفوقمنالذراع

)الصافو(مثلالتركمانلدىأخرىملابستوجدأنهبالذكرجديرهوومما

منبجيبينالأماممنمفتوحةالحزاممعتنتهىقصيرةسترةعنعبارةوهو

الصاية.تحتويلبسوالسروال،الداخل

كالسترةوهماو)ديزليغ!)ايشيليغ(مثلالمنزليةالملابسبعضجانبإلىهذا

بالقطن.المحشوالقماضمنيصنعانأيضا

الباديةمنرجلرىمنهامتنوعةرجاليةأزياه9رقمبخزانةالتراثوبمتحف

منطقةمنلامرأةرىمعدهركمحافظةمنوكردىنينوىمحافظةمنالشمالية
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نينرى.محافظة)تليهف(

منطقةمنكردىرجلرىمنهامتنرعةرجاليةأرياءثلاثة11رقموبالخزانة

.نينوىمحافظةمنأشررىرىجانبالى،دهوكمحافظةراخو

المنطقةفىالثائعةالرجاليةالرأسأكطيةمنمتنوعةجنما15رقموبخزانة

الباديةفىالقاطنةالعريمةالعشائرقبلمنيستخدم)مرد(رجالىرداءمع،الكردية

.نينوىمحافظةمنرجاليةونجاءة،الشمالية

المخلفاتلعرضخصصتقاعةمنكثرق!وجدالملكيةالمخلفاتقاعاتأما

الثورةقيامالى2191العراقحكمتالتىالسابقةالمالكةالعائلةإلىتعودالتى

5891.

فيصلالملكإلىتعردالتىالشخصيةوالموادالملابسبعضارقموبخزانة

الرأسألبسةمنمجموعةجانبإلى،النومرداء،المارشاليةبدلةبينهامنالأول

.أخرىوموادالأوسمةوبعض)السدائر(

بعضمعغارىللملك)بحرية(عسكريةبدلةفتوجد6رقمخزانةفىأما

وأررارالجيبساعاتمنعددبينهامنالسابقةالمالكةالعائلةتخصالتىالمواد

.القمصان

بالنسبةالغامقاللونيغلب:والجنوي!ةالوسطىالمنطقةفىالنساءأ،ياء

المعروتاللباسشيوعاوكثرهاالأزياءهذهوأشهرالمناطقهذهفىالنساءلملابس

المرأةتردهطريلوذيلأردانلهفضفاضواسعثوبعنعبارةوهو)الهاشمى(

جدارقيققماشمنفمصنرعالهاشمىقماشأما.الخلفجهةمنرأسهاعلى

)خيوطبالكلبدونوا!مامالصدرويزخرف،النيلىأوالأسودأوبالأحمرملون

فىالملابسفوقعادةالهاشمىويلبسجميلةنباتيةبزخارف(والفضةالذهب

هناكتوجدكما.الترفملابسمنفهوذلكأشبهوماكالأعيادالخا!ةالمناسبات

)الدارية(باسميعرفالذىكالزىبهاخاصةدلالاتذاتأخرىلأزياءمسميات

منه،وأقصرأضيقبكونهاتمتازأنهاإلاالهاشمىللثوبتطورااعتبارهاويمكن

شعبى.لباسوهوالرقبةعندالمقدمةفىوالفتحةالعريضبالردانوتمتار
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الحريرمنالمصنوعةمنهاالعباءاتمنمتعددةأنواعاالنساهوتستخدم

ويكون)الجزية(المسماةوكيرهاالأسودالصرفمنالمصنوعةوالعباءة)البرشم(

القز.مننسيجها

عدبدةبدورهاوهىللارياءالملارمةالمكملاتمنمهمجزءفتعتبرالحلىأما

وقدوالأطواقوالخزاموالحجرلوالأقراطالأساورهىتشملهماوأهمالأنراع

الثمينة.الملونةالكريمةالأحجاربعضالىإضافةالفضةأوالذهبمنصنعت

الزينةمكملاتمنتعتبراذ)الدك(الوشماستخدامعادةانتشرتوقد

وانتهاءًاوجههامنابتدابمجسمهاأعضاءمعظمتوشمفكانتللمرأةوالجمال

بملابسهمالجنوبيةالمنطقةفىالأشخاصبعضترىالأهوارمناطقوفى.بأرجلها

من)الجومة(المنوالاليدويةالنسيجاكةجانبإلىيدوياالمصنوعةووشمهمالخاصة

وقد.وأطرافهبغدادمناطقمنالكثيرفىمنتشرةهذهكانتوقدبابلمحافظة

جاءوقد،الحالىالقرنأوائلحتىالرائجةالصناعاتمنالحياكةصناعةكانت

نولفا3أربعةكدادفىأنقالحيث)تكسيرا(البرتغالىالرحالةقبلمنذكرها

مبدأينعلىكليااعتماداالصناعةهذهوتعتمد.عديدةمناطقعلىمورعةللحياكة

الثيابعملالصناعةهذهوتشمل.الصبغوثانياالغزولتحضيرأولا:أساسيين

والرجالية،النسائيةوالعباءاتوالأغطيةوأسمائهاوأحجامهاأشكالهابمختلف

بعدهذهانزوترقد)الحالك(باسمالآلةهذهعلىيقومالذىالشخصويعرف

والمدنالقرىمنمتفرقةأماكنفىمحلهاحلتالتىالميكانيكيةالاَلةظهور

ومن.الخياكةفىالمستعملةالوحيدةاليدويةالآلةكانتأنبعد،الصغيرة

الغليظة.الابرأيضاالشعبيةالصناعات

بمصنوعاتها)السماو.(بهتمتارلماونظراالسماوهإرارأيضاالصناعاتومن

والأصفرالأحمرالألوانذاتالمطررةالصوفيةالأررتصنعإذوالاتقانالجودةمن

منطقةوصناعة،والمستطيلاتكالمثلثاترائعةهندسيةأشكالوفقوالبنفسجى

محافظةفىالشطرةمدينةونشاركهاالنساءقبلمنعادةتكرنالأررمن)السماوه(

الصناعة.هذهبمثلقارذى
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ومكملاتهاالأزياءمنالعديدتوجدالتراثبمتحفأنهبالذكرجديرهوومما

ميسانمحافظةمنجنوبيةلامرأةأرياءتوجد8رقمخزانةفىالمثالسبيلفعلى

بابل.محافظةمنولرجلين

خزانةوفىبالكلبدونمطررتاننساثيتانعباءتانفتوجد9رقمبالخزانةأما

بابلبمحافظةالحلهمدينةمنامرأةرىمعبفدادمنوامرأةلرجلرى11رقم

رى12رقموبالخزانة.بالكلبدرنالمطررةوالعباءةالهاشمىاللباصمنيتكرن

معأسفلهويزينبالكلبدونمعظمهطررالأعراسحفلاتفىيستخدمنسائى

وكلاليبأقراطبينهامنوالفضةالذهبمنالمصنوعةالنسائيةالحلىمنمجموعة

.وحزام

ضكلقوامهاشعبيةبرسرممطررةقماشقطعفيوجد13رقمالحْزانةأما

وسطفىالدينيةالطقوسأثناءتستعملخاصةموادمعطيربهيحفحصان

المصنوعةالمتنوعةالنسائيةالحلىمنمجموعة14رقموبخزانة،العراقوجنوب

الأحزمةبعضمعأطواق،معاصم،حجولقلائد،بينهاوالفضةالذهبمن

.المضفورة

يلتمَىمتناسقاتوزيعايتورعفانهالنسائىالزىأما:الئساثيهْالكردثةالأرياء

منالمصنوعالسروالمنمكرناعادةويكرن،جَذابلونىبتشكيلالأمرآخرفى

والفستان.فضفاضاويكونالأقدامحتىالوسطمنوينسدلالملونالقطنىالقماش

عريضةوبكمامطويلةبأردانالحريرمنعادةالمصنوعالطويلالعادى)الكراس(

)كورتك(فستاناالمرأةتلبسكما.الأحيانأغلبفىوالأحمرالوردىاللونمن

منابتداءالأماممنالمفتوحالخفيفالشيفونقماشمنمصنوعاالسابقبحجمآخر

منالمصنوعالحزامأوملونا)بشتين(بحزامالوسطويضم،القدموحتىأعلى

خاليةسترأعنعبارةوهوالخفيفالفستانفوق)اليلك(ويلبسوالذهبالفضة

.الجوخمنغالبااليلكويصنعالخصرعنقليلاترتفعا!ماممن

أنهنصرئرياترىالعراقفىالمنطقةبهذه)اليلك(لتوصيفبالنسبةسبقمما

برسالةالتركى)اليلك(إلىالرجوعويمكنالتركى)اليلك(توصيفعنيختلف
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.نصر(ثريا)الدكعوراه

بعضفىبعضهنيلبسحيثللنساءالكرديةالأزياءعنالحديثونراصل

باسمتعرفراهيةرخرفيةبأشكالمطررةالصرفقماشمنقطعةالمسيحيةالمناطق

أسفلحتىالكتفعلىملقاةوهىالصدرناحيةعندهذهنعقدحيث)الجاروكة(

الظهر.

منهويتدلى،الشائعفهو)الفيس(الطربرشيشبهالذىالرأصلباسأما

باسموتعرفالخلفجهةمنركبتهانحوتنحدرقماشمنطويلةقطعة

منعادةويكرنالصنعرقيققماشمنبقطعةفرقهالمراةب!برقعوقد)الفوجكة(.

منرأسهاحرلالمتنوعةوال!فضيةالذهبيةالحلىبتوزيعالمرأةتبدأثمومنالكتان

أرجلها.لالىرقبتهاوحتىأعلى

فوقوالسخمةالصايةالتركمانياتالنساءترتدى:للنساءالتركمانيةالأزيا.

وتضع.(فستان)تيللى)أنتارى()عزية(مثلأنواععلىأرديتهنوتكونالفستان

فوقمنجبينهاعلىوتربط)الأجاك(أو)اليارما(هىقماشقطعةرأسهاعلى

الملونالحريرمنأو)بوياما(باسموتعرفالأسودالحريرمنقماشبقطعةاليارما

)تررمة(.باسمفتعرت

علىفوقهاوالثانيةالرأسعلىإحداهماواحداَنفىعباءتينالمرأةوتلبس

الاَخر.فوقأحدهمانقابينتلبسكانتكما،الكتف

معالجنوبفىشائعهومامعماحدإلىتتشابهفهىالباديةملابسأما

ا!مام.ونهايةالرقبةفتحةعندالمزخرفة)الدشداشة(استخدام

والتىالنساثيةالآزياءنجدارقمخزانةالشماليةبالقاعةالتراثوبمتحف

فىسحرية)نشرة(تعويذةمعكاملةغيرلجاروكةونسيجفطرر،رداءعلىتشتمل

وجرربحذاءجانبإلىعنها،الحسودعينلدفعالطفلمهدعلىأوالمرأةغرفة

(.نينوى)محافظةالفضةمنمصنوعةحلىمعكرديةرجاليةالصوفمن

فىمستعملةدولابعلىتشتملخشبيةنسيجأدوات2رقموبالحزانة

كورانمنطقةمن)أغطية(الصوفيةالنسيجيةالقطعبعضمعالشماليةالمنطقة
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(.نينوى)محافظةبعشيقةومنطقة(السليمانية)محافظة

)محافظةراخرمدينةمثلمعينةبصناعاتوالمدنالقرىبعضاشتهرتوقد

هذهشهرةجانبالىكأكطيةتستعملحيثالمرعزبصناعةاشتهرتالتى(دهوك

)محافظةالحمدانيةوقضاءالكرديةبالملابسالخاصةالصوفيةالأقمشةبحياكةالمنطقة

)الصرفكجايةباسميعرفالذىالسجادبصناعةسكانهاشتهرالذى(نينوى

السجادمننوعبصناعةاشتهرتفقدالسليمانيةمدينةأما(،المنسوجغيرالمضغرط

معينة.هندسيةنقوشوفقاليدوىالصوفى

مطررةالصوفمنجاروكةمعالنسائيةالحلىمنمجموعة3رقيوبالخزانة

الملرنة.النسائيةالرأسأكطيةبعضجانبإلى،كردىنسائىوحذاء

الموصلبمدينةالمحيطةالمناطقمنورجاليةنسائيةألبسة4رقموبالخزانة

منرأحزمةالصوفمنوجواربالرأسألبسةمننماذجمع(نينوى)محافظة

الفضة.

والخرزالثمينةالأحجاروبعضالفضةمننسائيةحلى8رقموبالخزانة

جانبإلى،رائفةنقديةبقطعمزينة)فيس(رأسوأغطيةقلاثدبينهامن،النادرة

رائعة.فنيةبصورةمخرمكبيرحزام

التأميممحافظةمنكرديةلامرأةأحدهمانسائيانزيان12رقمخزانةوفى

محافظةمنكردىرجلرىجانبإلى،نينوىمحافظةمنعربيةلامرأةوآخر

السليمانية.

مطرزة)يلك()فرمنة(النسائيةالألبسةمنقطعثلاث18رقموبالخزانة

.نينوىمنطقةفىاستخدامهايشاع،بالكلبدونومزخرفة

أدواتبينهاوالتعاويذالحروروجدتكما.التجميلأدواتأيضاووجدت

بالفضة.مغلفاالخشبمنقبقاتوجدكماالسحر.أعمالفىتستعمل

:الفدمألبسة

الاقتصادية.للأحوالتبعاالعراقفىالقدمألبسةتختلف

والمدنالقرىفىالأعرابيستعمله،البدائيةالأحذيةمننوع:الكلاش
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الحديثة،الأحذيةانتشاربسببيرمبعديوماويقلاستعمالهبدأوقد،الصغيرة

.القرىوبعضالربفعلىمقصوراأصبححتى

ا!راد.يلبسهمنوكثرالأحذيةمننرعايعنىكردىلفظ:الكالة

عنعبارة.اليمنالىنسبةيمنيةأويمنباالخفيسمونبغدادأهل:البمنى

الأحمروألرانهكعببلا)اليمنى(ويكون،الزخرتمنخالالجلدمنحذاء

أصحابطبقةأماوالتجار،الدينعلماءطبقةيلبسهالأصفرو)اليمنى(والآصفر،

الأحمر.فيرتدونالصناعات

مدخلعندمنهالجلودشرائطتضافرتخفعنعبارةالنعال:النعال

ألبسةمنالنوعهذاويعتبر،والعمالالحرفأصحابمعظميلبسهوكان،القدم

.الاستخدامشائعالقدم

أسفلهايحفرالخشبمنقطعةعنعبارةأيضا،القدمألبسةمن:القبقاب

فيه.الأصابعلادخالالمقدمةفىالجلدمنشريطيدقثمالكعبلتكوين

الأحذيةعنيمتارأنهإلاأيضا،حذاءعنعبارة:الصندلأرالجركز

بغرضوالشقوقالفتحاتكثيريكرنالقدمظاهريغطىالذىالجلدبأنالأخرى

بلاويلبسالصيففصلفىخاصةالنوعهذاوشتعمل،القدمإلىالهواءإدخال

.جوارب

الأصفرالبابوجألوانومنالنساء،تلبسهخفيفمداسعنعبارة:البابوج

.والأسرد

ركوبعندبلبسالركبةنحوإلىطويلةساقله،يلبسنعل:الجزمهْ

.الآنإلىيستعملولايزالالأحمرأوالأسودالجلدمنالنوعهذاويصنع،الخيل

الأنواعوكانتللبردإتقاءالثتاءفصلفىيلبسرنهاالناصكان:الجرارب

مختلفةوهى،البنىأوالأسردأوالأبيضالصوفمنيدوياتحاكالمستعملة

الركبة.إلىيصلالذىالطويلومنها،الرقبةقصيرفمنهاالأحجام

الحلى:

العصرفىالحلىاستعماللكثرةعديدةإشاراتالتاريخيةالمدوناتفى
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بهاالعنايةمبلغوعكسالزينةبمظاهرحضارتهارتبطتالذىالعصرهذا،العباص

رواجهعندالرشيدالخليفةأعدهما:مثلاالدياراتصاحب"فيذكركبيرحدإلى

والذهب.الفضةوفبابوالتيجانوالحلىالجوهرمنيعدلمماربيدة"من

حيث،والأعراسالمناسباتفىالتحلىفىالافراطكثرالعصر.العباسىوفى

تقدملمحتىالحلىمنعلبهاصبأنهالرشيدهارونمنربيدةرواجعندذكر

لكثرتها.المشىعلى

المهمةالمناسباتفىالحلىاستعمالفىالافراطأنبالذكرجديرهوومما

الأزواجمهامأولأنكما.العراقومنهاالعربيةالأقطارمعظمفىجاريةلازالت

الخطبة.عندالحلىمنجملةتقديمهر

الرأسحلىفمنمختلفةأنراععلىوالشعرالرأسحلىإن:الرأسحلى

ماوالتاج،أيضابالجرهرالمكللةالعصابةويشبه،الإكليلوهوةالتاج(المرأةعند

رأسكحليةالتاجاستعمالالعربيةالمرأةعرفتوقدوالجوهر،الذهبمنيصاغ

الأموى.العصرمنذ

العباسىالعصرفىالتيجاناستعمالإلىالتاريخيةالإشاراتأقدمومن

.التيجانمنبعددوالحلىالجوهرإلىبالإضافةزبيدةجهزالرشيدأنماذكر

طيلةنسائيةكحليةاستعملقدالتاجأنإلىالتاريخيةالاِشاراتتدلكما

العلوىالجزءأوالرأستغطىبأنهاالنساثيةالتيجانأغلبوتميزت.العباسىالعصر

.تامبشكلمنه

فىلهاذكروأول)العصانب(الأخرىالرأسحلىأنواعمن:العصالب

والتىالمهدىبنت)غليه(أن"الأصفهانى"لسانعلىذلكجاءالعباسىالعصر

العصائباتخذتأنفكانت"الطبيعيةغيرسعتهفى)وهوعيبجبينهافىكان

حتىابتدعتهفيماالنساءمنالكثيرفتبعتهاجبينها،بعضلتستربالجرهرالمكللة

واسعا.انتشاراالعصائبتلكانتشرت

الشعرمنبأبياتالعصائبيحلينالعصرذلكجوارىمنالكثيركانتوقد

الكريمة.والأحجارباللآلئ

http://www.al-maktabeh.com



-603-

الأثريةالمخلفاتخلالمنوذلكالتاريخيةالنصوصإلىاتقلنالاذا

والتحفالقديمةالعربيةالمنمنماتوكذلكالجداريةالرسومأننجدالاسلامية

بالعصائب.المتميزةالنسائيةالرسرممنبالعديدحافلةأنهانجدوكيرهاالمعدنية

فىالمرأةاستخدم!هاالتىالحلىمنالأذنحلىئعتبر:والشنرفالأقراط

عندللأقراطوكان،الأذنينأسفلفىتعلقسيدةابنيقرلكماوالأقراط.العراق

هوالخرصأن..سيدةابنيقولوكما"الخرص"،منهامختلفةمسمياتالعرب

.واحدةحبةالأسفلجزئهمنيتدلىالذىالقرط

عليهاوكانتوهبابنظالمبنتماريةقرطالتاريخعرفهماأشهرومن

مضربكانتوقدقيمتهايعرفواولنمثلهاالناسيرلمالحمامبيضتشبهدرة

.الأمثال

والتى"الخلدة(القرطأيضاوسمى"الرعاث،الأخرىالأقراطمسمياتومن

الكريم:القراَنفىلهاذكرورد

لزلؤاحسبتهمرأيتهمإذامخلدونولدانعليهم)ويطوفتعالىالثهقال

.(91آيةالانسان)سورةمنثورا"

.الآندالىالاسلامصدرفىالذهبيةالأقراطاستعمالاستمروقد

حلى.منالعنقفىيجعلماكلعلىتطلقعامةكلمةالقلاند:الفلالد

التاريخية.العصورجميعفىالعربيةالمرأةعندالرثيسيةالحلىأنراعمنوهى

منها:عديلهألواعوللقلاثد

إلىاشارة،المخانقإلىالاشاراتأولىومن،بالرقبةتلتصققلادة:المخنقة

الجاهلىالعصرفىاشتهرالذىعاصمبنقبسابنةبهاتتحلىكانتبلحمخنقة

عتبة،بنتلهندللمخنقةإشارةوردتالإسلامصدرعصروفى.البناتبرأد

وهوالكباراللؤلؤمنأحياناتتخذكانتالمخانقبعضأنأيضامنهيستدلوالذى

المبكر.الإسلامىالعصرهذافىبالدرالمعروت

منذالطوقالعربيةالمرأةعرفتوقد،بالعنقتحيطمستديرةحلية:الأطواق

الجاهلى.العصر
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أما.الرقبةحولويعقدوالخرراللؤلؤفيهينظمخيطهرالعقد:العقود

".منظومشئ"كلفهوالنظام

المتلاحقةالاسلاميةالعصورفىاستعمالهاشاعالتىالبسيطةالعقودومن

بأنراعأيضاالاستعانةإلىالعربيةالمرأةمالتولقد.واحدةحليةمنهاْتتدلىسلسلة

المراسلواتخذت،حبةمائةبعضهافىكان"بالمراسل"عرفتالطويلةالعقودمن

وليلة(ليلة"ألفوفى.الذهبخررإلىإضافةوالقرنفلوالعنبرالكافورمنأيضا

أهلةوتسعةكرعشرفيهاالنهدينمادونالىتصلكانتالعنبرمنلمرسلةوصف

البلخش.منفصكرةكليزينبينماالياقرتمنفصمنهاهلالكليتوسط

واحدةقلادةباستعمالتكتفلمالعربيةالمرأةأننجدالأحيانمنكثيروفى

ثلاثة.إلىأحياناتصلقدقلادةمنكثراستخدمتبل

إلىإضافةوالفضيةالذهبيةالخررمنكبيرةمجموعةالعراقىالمتحفوفى

منالعديدوكذلكوالأحجامالأشكالالمختلفةالكريمةالأحجارمنكبيرةكمية

المتنوعة.الدلايات

المزججالفخارمنواحدةالعراقىالمتحفيضمهاوالتىالمهمةالدلاياتومن

المبقع.سامراءخزفكبيرحدإلىتشبهوهىوالأسود،الأصفراللونمن

الزجاجمندلايتانالعراقىالمتحفيضمهاالتىالأخرىَالدلاياقيومن

منمثقوبةعنبورقةشكلعلىوالثانيةالوسطمنمثقوبةثورقرنىتشبهالأولى

بهااتسمتالتىالرئيسيةالمميزاتمنكانتالعنبورقةأنالمعروفومن،اعلى

.الزخارف

الدلاياتمنأخرىمجموعةالعراقىالمتحففيضمتقدمماإلىوبالاضافة

فيهاالزخرفةقوامالشكلهلاليةالذهبمندلايةأهمهالعلالأضكالمختلفة

باررة.محورةونباتيةهندسيةرسوم

أهممنوكانالحلىمننصيبهالعباسىالعصرفىالصدرناللقد:الوئماح

بينهمايخالفوالجوهراللؤلؤمننظمانفيهقيلالذىوهو.الوشاحالصدرحلى

يرصععريضشريطمنأيضايصنعوكان.الآخرعلىأحدهماومعطوف
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العربية.المرأةحلىمنالوضاحكانولقد.بالجواهر

المرأةتشدهمابالجوهرمزينانوأبيضأحمرمختلفانخيطانهو:البركم

وعقدها.وسطهاعلى

استعملتالتىالحلىضمنالنسائيةالذهبيةالمناطقتعتبر:هبيةاللىالمناطق

منكبيراق!طاالذهبمنالمصنرعةالمناطقنالتوقد.العباسىالعصرفى

وجدتالتىالمناطقأنواعومن.بالأحجاررصعقدمنهاالكثيرأنحتىالاهتمام

كانتالحياصةان"دورى،ويقولالحياسة،أ.(وليلةليلة)ألفكتابفىلهاإشارة

مرصعهوماومنهاالفضةأوالذهبمنالاولاتكونالمنطقةقديماتسمى

.الآنحتىالعراقأهللدىمعروفة"حياصة"كلمةولارالتبالآحجار،

أشاروقد،العراقبهايفخرالتىالشعبيةالحرفإحدىالصياغةوتعتبر

فيهاكييرسرقوجودإلىام406عامبغدادقدمالذى)تكسيرا(البرتغالىالرحالة

منصياغهناككانفقد،المسلمينالصياغجانبإلىوالفضةالذهبلصياغة

الصائبة.طائفةمنوآخروناليهود

وانتثارصياكتهاأساليببتعددالزمنمرعلىالمهنةهذهامتارتوقد

منالعراقمدنمنمدينةالآنتخلوولا،العراقيةالمدنمختلففىصناعتها

المدنبعضأنإلامستمر،بشكلالحلىبصنعالصائغيقومحيث،الصاغةوجود

رالموصل،والكاظميةبغداد،مدينةمثلبالصاغةخاصةأسواقاتضمالكبيرة

.العراقياتالنساءوجيدمعاصمتزينالحلىأصبحتحيثوغيرهاالعمارة

معبها،والتزينالحلىاقتناءإلىخاصةبصورةالريفياتالن!ساءوتميل

اقتناءفىوركبتهمالبلادإلىيفدونالذينالأجانبالسياحمنالشديدالإقبال

الإجادةإلىعليهاوالاقبالالتشجيعهذاكلأدىوقدوكهدايا،لهمالمصرغات

معا.والإبداع

صواهاعنتميزهامعينةبأساليبالعراقمناطقمنمنطقةكلاختصتوقد

والقلائدوالأطواقوالأساوركالحجولالجنوبيةالحلىفهناك،الصياكةفى

فىالأسلوبحيثمنالشماليةالمنطقةفىنظيرتهاعنتختلفوهذه،والدلايات
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والزخرفة.النقش

فىالشائعةالزخارفأساليباتباعالىالبغداديونالصاغةويميل

علىعراقيةأثريةمواقعأونباتاتأوحيواناتتجسيمفىأوالزخرفيةموضوعاتهم

الحلىفىخاصةوبصوؤوالملريهبابلوأسدكسرىكصرر)ريليفات(شكل

المجسمةالصياغةجانبالىالمخرمةالصياغةأسلوبأوالفضيةوالتحف

كانإنالزرقاءالمينااستعمالوهناك،الطبيعىباغجمسيفأونخلةكصياغة

الفضة.منمصنوعاالمصاغكان)ذاالسوداءوالميناالذهبمنمصنوعاالمصاغ

الحريرمننسائىرىيوجد)بالمتحف(الجنوبيةبالمنطقة15رقمخزانةوفى

الشذريةوالخررعالوبقطغمطعما)بشطمال(معبالكلبدونمطرراالأسود

معدنية.بأقراصومرصعا

عه"ع!
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لان!لسا

-

وقد.المغربمنقريبةوهىفرنساحدودعلىأورربافىالأندلستقع

والحلىوالأزياءالمنسوجاتعلىالآندلسفىالإسلاميةالحضارةتأثيرانعكس

الجيوشارسلعبدالملكبنالرليدعهدوفى.المسلمينحكمفترةخلالوذلك

عبرتومنهالأطلسىالمحيطحتىالفتوحاتفرصلتالأفريقىالشمالميدانلفتح

نصيربنموسىيدعلىالأندلسوفتحتطارقجبلمضيقالأمويةالجيوش

لبلادالفتححركةينظماأنودرايتهمابحنكنهمااستطاعااللذانزيادبنوطارق

روحتلكوأنتصارهمادخولهمافىوساعدهماالكاملةالعدةأعداوقد.الأندلس

ومساعدة.الأندلسفىالقرطعندالملكعلىالإختلاتوكذلك.والجندالقادة

وقد.القوطىوالجيشالإسلامىالجيشبينالشديدةالمعاركودارت،سبتةحاكم

،القوطملكنيهاقتلوالتىالكه(معركةفىالانتصارالإسلامىللعيشتحقق

وأصبحت.المسبمينحورةفىالأخرىبعدالواحدةالأندلسيةالمدندخلتوبعدها

دمشق.فىالمركزيةالحكومةيتبعبهاخاصوالولهاإداريامستقلةولايةالأندلس

وظل،العباسيةالدولةوقيامالأمويةسقوطًالدولةحتىكذلكالأندلسوظل!ت

عليهمقضواحتىمكانكلفىالأمويةالدولةمنبقىمنيتتبعونالعباسيون

منتمكنالذىمعاريةبنعبدالرحمنوهرالأمويةالأسوةأفرادأحدإلاتقريبأ

الأحوالوعرفأستقرأنوبعدإفريقياشمالإلىووصلالعباسيينوجهمنالفرار

فىل!همالمرالينبالأمريينيتصلأخذهناكالقائمةالخلافاتومدىالأندلسفى

عامالأندلسإلىمعاويةبنعبدالرحمندخلسانحةالفرصةوجدولما.الأندلس

وتمكنالمضريةللقبائلالمنافسةاليمنيةالقبائلإليهوانضمتبالداخلاهـفلقب38

كانوالذىالسلطةبيديهكانتالذىالقهرىيوسفعلىالانتصارمنعبدالرحمن

دخلحتىالأخرىتلوالمدينةعلىيستولىعبدالرحمنوأخذ.للمضمريينرعيما

عنالأندلسإستقلالوأعلنالقهرىيوسفحكمعلىوقضىالمعاصمةقرطبة

علىقضىأنهأعمالهأهمومن.فيهاأمويةدولةتأسيسوأعلنالعباسيةورفة
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علىوالقضاءوالبربرالعربوبينأنفسهمالمسلمينالعرببينالداخليةالخصومات

قامثمفرنسا،فىالافرنجأطماعوعلىالبلادشمالفىالمقيمينالمسيحنأطماع

فسجدباسمعرفبهامسجدوبناءقرطبةمدينةوبخاصةداخليةاصلاحاتبعدة

منوالعديدالفنادقفيهاوبنىالعذبةالمياهاليهاوجلببسررقرطبةوأحاطقرطبة

.المدارص

الحكمبنعبدالرحنمنهمتذكرأمراءعدةالأندلسعلىتعاقبوقد

أنتهىوبموتهأميةبنىأمراءاَخروهوعامرأبىبنوالمنصورالناضروعبدالرحمن

عدةإستقلالإلىأدتأهليةحربأقامتحتىالأندلسفىالأمويةالدولةعصر

امارةظهرتالتىالاماراتهذهومن،الطوائفعصروسمىوإماراتمدن

بقيتوقد.الأحمروبنوجهور،وبنوعباد،وبنووالحموديينوالموحدينالمرابطين

عهدوفى.الزمنمنفترةالطوائفملوكيحكمهاأقاليمعدةإلىمقسمةالأ!لدلس

ثاروافرنساوجنوبالأندلسشمالفىالنصارىملوكثارالأحمربنوملركآخر

إلىووصلواوالمجانيقالحصاروألإتوالرجالالأساطيلفجهزواالمسلمينعلى

فيهاالمس!لمينانتصارتموقدالمسلمينوبينبينهمقريةمعاركوقامت.غرناطة

بيناحيانأالهدوءسادوقد.ملوكهممنوعشررنخمسةوقتلالنصارىوهزم

ماولكن.معاهداتعدةعقدتوقد(النصرانية-أسبانيا-)المسلمينالطرفين

بعدةوقامتوعتادها،عدتهاوجمعتصفرفهاوحدتأنالنصرانيةأسبانيالبثت

العديدعلىتستولىأنواستطاعتالمسلمينوحصونقلاععلىشرسةهجمات

حتىالنصارىيدفىالأخرىتلوالواحدةتسقطالمسلمينمدنوبدأت.منها

بعدلتصبحالأندلسفىالمسلمينعهدانتهىوبذلكالمسلمينبلاديملكونأصبحرا

.النصارىملوكحكمتحتذلك

الساحليةالسهولالأندلسفىالسطحمظاهرأهممن:الأندلسجغرافية

فىايبرياوهضبة.الأطلسىوالمحيطالمتوسطالابيضالبحرسواحلطولعلى

وفىالجنوبوفىفرنساحدودعلىالشمالفىالجبليةوالمرتفعات،الوسط

.والشمالالغربفىالأنهاربكثرةالأندلستتميز.كماالوسط
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الأندل!:فىالمجتمعطبقات

بنطارقوبقيادةالبلادهذهفتحفىساهمواالذينوالبربرالعربمنالمسلمون؟-

فىدخلواالذينالأسبانمنالأندلسىمسيحىومننصيربنوموسىزياد

الفتح.بعدالإسلام

باسمعرفوفريق،بدينهمتمسكفريق:فريقينكانواالأندلسمسيحى2-

إلىميلهمأظهرواأنهمالاعقيدتهمعلىظلواأنهممنالرغمعلىالمستعربين

بها.فتكلمواالعربيةاللغةتعلم

بهيظفروالمالذىالدينىالتسامحمنبوافرالعصرهذافىتمتعواوقداليهود3-

الدولة.مناصبمنالكثيرإليهمأسندوقد.القوطحكمتحت

قربهمالذبنرهمالأندلسفىالمجتمعطبقاتأهممنويعتبرونالصقالبة4-

معاركهمنكثيرفىعليهمواعتمدلهحرسامنهمواتخذالناصرعبدالرحمن

وفتوحاته.
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لمىنكفىاثىءالازيا

الغاليةالملابسارتداءعنالابتعادعلىأمرهمأولفىالموحدونحرص

دورافامةعلىيحرصرالمولذلكالمطررالديباجأوالحريرمنالمصنوعةالنمن

يتورعونفكانراالديانةمنارعمنعليهكانرالماالحريريةالملابسلصناعةلهمطرار

أخذوقدللطرار.دورأ6ماموادولتهمأواخرفىولكن.والنمبالحريرلباسعن

الأندلسيونكانفقد.الديباجأنواعمخثلفارتداهالاندلس!نعنالموحدون

رجالوكبارالخلفاءوأقبل.والكتانبةوالقطنبةوالصوفيةالحريريةالملابسيرتدون

والديباجالمطررةالحريريةالملابسارتداءعلىونساءرجالاالناسوعامةالدولة

بمرسيةالطرازدورفىبصنعالملابسمنالنوعهذاوكان.الثمنغالىالموشى

فىالناسوكافةالموحدونأسرتحتىالاندلسيةالمدنمنوغيرهاوقرطبةوغرناطة

ولم.ارتدائهبعدميأمرالمنصررالخليفةجعلمماالملابسمنالنوعهذاارتداء

الحريريةالملابسمندورهممصنوعاتعلىعامةالأندلسأهلارتداءيقتصر

الأفريقيةالأرديةأيضألبسوابليرتدونهاكانواالتىوالكتانيةوالقطنيةوالصوفية

والمآرر.التونسيةوالمقاطع

عبدعهدفىظهروالذىالظرفاءالشخصياتأحد)وهوذريابتحكموقد

لتكونالملابستغييرعلىالناسوحثالملابسابتداعفىالناصر(الرحمن

علمهمكما.الصيففصلفىبيضاءملابسيلبسواأنفعليهم-للفصولمناسبة

وأن،الزاهيةالألوانذاترالقمصانالخفيفةالحريريةالملابسفصلهوالربيعأن

الثقيلة.والملابسالفراءفصلالشتاء

بحيثوطرللاًفضفاضأوكانالسروالالرجاللبس:الرجالملابس

.الكتانأوالقطنأوالحريرمنويصنع.الأقدامإلىينسدل

منوتصنع،أوساطهمفىبهايحتزمونالقماشمنقطعةعنعبارةالمثزر:

اسفاقس.تسمىوكانت،المذهبالحريرمنبخيرطالمطررالكتانقماش

تصنعوكانتكمامبدونأوبثمامالشكلمربعةالقمصانكانت:المّميص
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والخيوطالكريمةبالأحجاريطررونهاالملوككانوقدالمطرر.الديباجأوالحريرمن

النفيسةوالمجرهراتالكريمةبالأحجارتطريزهافىبالغراوقدوالمذهبةالحريرية

ذاتالحريريةالقمصاناستخدمواوقد.الناصرالخليفةعهدفىوخاصة،والياقوت

الزاهية.الألوان

الرقبةفتحةأسفلالأمامخطم!صفمنمشقرقثوبعنعبارة:الدراعه

فىالفراءمنبأنواعتبطنالدراعةوكانتسنتيمترا.03إلى25منبحرالى

بطانة.بدونيرتدونهافكانواالصيففىأماانشتاء،

الأماممنمفتوحرداءعنعبارةوهى)الدرة(أيضاوتسمى:الجبة

ارتداهاوقد.الأماممنمزررةالجبةيرتدونوكانراياقةوبدونالأقدامإلىوينسدل

الثمنالغالىالموشىالديباجمنيصنعونهاوكانوا.القوموعليهوالأمراءالملوك

كانوافقدالناصعامةأما.والمجوهراتالنفيسةالأحجارمنبأنواعوتطعم

كانواوالخلفاءالملوكبعضولكن.شتاءالصوفومنصيفاالقطنمنيصنعونها

والخليفةتومرتبنمحمدعنروىفمّد.لباسهمفىرالتقشفالزهديظهرون

قميصمنالصوفثيابإلالبسواماأنهم(الموحديندولةملوك)منعبدالمؤمن

مثلماأبناءهميلبسونوكانواورهدا،تعالىللهتواضعاوذلكوجبةوسروال

.الثيابمنيلبسون

العلياالطبقاتأما.الناسلعامةبالنسبةالصوفمنتصنعوكانت:العباءة

تومرتبنمحمدمثلالملوكبعضظهرولكن.الموشىالديباجمنتصنعفكانت

والتمَثمف.للزهدإظهارأمرقعهَبعباءةعبدالمؤمنوالخليفة

بالفراءويبطنالشتاءفىيرتدونهكانحيثالمعطفبهويقصد:اللحات

وكمامه.وياقتهالمعطفأطرافمنالفراءيظهربحيث

معظمهمتخلىولكن.العمانمالمرحدونلبس:العمالم:الرأصأفطية

عثرالثالثالقرنفىللرأسكأغطيةالعمائمإتخاذعنالبلادشرقفىخاصة

وكان.والفقهاءالقضاةخاصةالعمامةلبسفثئرهمالبلادغربأهلأما.الميلادى

كانتولكنالجانبينأحدعلىالذؤابةتنسدلولا،العالمإلىالذؤابةيرخىلا
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لبسخاصةاليهودمنالذميينعلىحرموقد.إليسرىالأذنخلفتوضع

البلادشرقفىالعمائملب!عنبتخلونالناسسائربدأفشيئاوشيئا.العمائم

وغربها.

يسمىحيوانفراءمنوتصنعخاصةالشتاءفىتلبسوكانت:القبعات

منه.وبراوأحسنالأرنبمنأصغرحيرانوهرالقنلية

وتزينالثكلمستطيلةوكانت.الخلفاءعلىارتداؤهاأقتصروقد:القلنسؤ

النفيسة.والأحجارالجواهرمئبأنو2

متفرقةمنهخصليتركالشعرتصفيفكانالأمرأولفى:الئ!عرقصفيف

ثم.الصدغينفتغطىالجانبينوعلىالجبهةعلىتنسدلبحيثالرأسوسطفى

هذايكشفبحيثحلمّاتشكلعلىقصيراطياطيهثمالوراءإلىيصففأصبح

الخلف.منوالعنقوالاذننالحاجبينعن

اليهودبتمييزالأوامرصدرتالموحدينملوكأيامأواخرفى:اليهردرى

بكمامكحلةثيابعنعبارةثيابهموكانت.غيرهمدونبهيخ!تصونبلباس

كان)التىالعمائممنوبدلا.أقدامهممنقريبإلىتصلالسعةفىمفرطة

يبلغصورةأبشععلى)طاقيات(كلوتاتلبسعليهمفرضالمرحدين(يستخدمها

آذانهم.تحتإلىأطوالها

المبطنالصوفقمإشمنتصنعوكانتالصغيرةالطاقيةهىوالكلوته

وسيلةبكلتوسلواأنإلىكذلكيزالواولمالزىهذاإستخدامشاعوقد.بالقطن

ثياببلبسعبداللهأبوفأمرهم.الزىهذايتغيرأنتنفعهمشفاعةبكلواستشفعرا

هـ.621عامحتىالزىلهذالبسهمواستمرصفر،وعمائمصفر

عشرالثالثالقرنبعد:الميلادىعشرالثاكالقرنبعدالمسلمينملابس

وقد.الحكمالنصارىوتولىالأندلسفىالمسلمينحكمإنتهاءوبعدالميلارى

إستخدامأوالأخضرأرالأبيضاللونذاتالملابسارتداءالمسلمينعلىحرموا

حرمبينماالجبهةعلىيتدلىلاحتىالرأصشعرإطالةعليهموحرمتأبيضحذاء

.تطولحتىاللحىقصعليهم
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.الديباجأوالحريرمنيصنعوكان:القميص:النساهملابس

ترتدىالمرأةوكانت.القميصفوقويرتدىفضفاضاواسعاوكان:الثوب

منطبقةحسبالفضةأوالذهبأوبالمعدنالمطعمالجلدمنحزامالثوبفوق

.متعددةبزخارفالمزخرفالصرفمنشالاالثربفوقوترتدى.ترتديه

يلفحيث.خروجهاعندالمرأةترتديهاالتىالخارجيةالملاب!من:الملحفة

وطويلا.وفضفاضاواسعاويكرن.شيئامنهيظهرولاجسمها

وقدالإسلاميةالفتوحاتطريقعنانتشرتالتىالرأسأغطيةمئ:البرنس

ويحلىبالجواهريرصعوكانالعلياالطبقةسيداتعلىالنوعهذاارتداءأقتصر

الكريمة.بالأحجارمطعمةذهبيةبسلسلة

.المسلماتالنساءإستخدمتهوقد:الحمار

الجلدمنالأحذيةثمالقطنيةأوالصوفيةالجواربيرتدونكانوا:الأحدولْ

المطررة.الأقمثةمنأو

خاصةبالمسلماتكثيراالنصرانياتالنساءتأثرت:النصرانياتالنساءملابس

وأصبح،زينتهنيبدينولاوجوههميغطينالنساءفصارت.الحجابلبسفى

استمرتوتد.العامةالطرقفىصافراتيسرنأنالنصرانياتالنساءعلىيحرم

تسليتهنوكانتمنهنالأندلسياتوخاصةقرونعدةطوالمحجباتالريفيات

تختلفحياةالخارجفىيشاهدنكىستارعبربيوتهننوافذمنينظرنأنالكبرى

.المنزلداخلحياتهنعن

الحريرمنبخيوطيربطنهأوبالأزهارشعورهنيزينكن:الشعرتصفيف

الذهبية.الخيوطمنبشبكةشعورهنيربطنأوبالأحجارالمزينة

تحفقرطبةعلىتدفقتالأوصطعبدالرحمنالأميرعهدفى:الحلى

والصاغةالحلىتحاروكانبغداد.قصورتحتويهكانتمماالجواهرونفيسوذخائر

القرطبيونالصاغةفكان.والخلفاءللأمراءلبيعهاقرطبةإلىيغدونالمشارقة

وكان.بالصاغةتعرفمنطقةفىالحلىبصياكةيشتغلوناليهودمنومعظمهم

العراقى.الطرارعليهايغلبالتىالفنيةللأساليبوفقاوتصاغتشكلالحلى
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قرطبةأهلمنالأغنياءطبقةمنالحاصةنساءعندالعاجيةالمصناغعلبوكانت

والخلاخيلوالأصاوروالأقراطوالخواتموالفصرصبالياقرتالمرصعةبالعقردتمتلئ

عليهعثرماأجملومنوالزمرد.بالياقرتالمرصعةالذهبيةوالدلاياتوالتيجان

عيونهاسمكاتثلاثمنهابكلالأسماكمنمجموعةمن-سألفأسرربالحلىمن

ومنها.مثقربةبأقراصأملاكطريقعنالمجموعاتهذهوترتبطاللؤلزحباتمن

إلىهذا.قلبشكلعلىبقفلالجانبينمنكلمنن!هىالمرأةجي!نتزينحلية

علبأما.مطروقةباررةبزخارفجميعهاتزدانعربضةوخلاخيلأساورجانب

لحفظ)ماالخلفاء،لزوجاتخصيصاتصنعفكانتالعاجمنالمصنوعةالمصاغ

العلبهذهوتتخذ.الزينةوأدواتحليهنوصيانةلحفظأووالمسكوالعنبرالعطرر

مستطيلةصناديقأو.مقببغطاءذاتالشكلأسطوانيةعلب:مختلفينشكلين

مسطحة.أوناقصهرمشكلعلىأغطيةلهاالشكل

التوريقاتزخرفة:أنراعئلائةالىالعلبنزينالتىالزخرفةوتنقسم

رسوماتطوقمفصصةأومستديرةجاماتداخلرخارفأو-الحيواناتورسوم

.حيواناتأولأشخاصدقيقةرخارفأو-محفورةحيوانيةأوآدمية

واردهرتالطرار،نظامالأندلسفىالعربأدخل:الأندلسئىالمنسرجات

ذكروقد.الاسبانيةالجزيرةشبهمنمختلفةمراكزفىالنسيجصناعةيديهمعلى

المرية،لمدينةكانالميدانهذافىالسبققصبأنالوسطىالعصورفىالمؤرخون

طرازثمانمائةالحريرطرزمنالمرابطينعصرفىبهاكانأنهإلىالادرشعىفأشار

والثيابالمكللةوالستوروالجرجانىوالأصبهانىوالسقلاطونالديباجبها"يعمل

الأخرىالمراكزأهمأما.الحرير"أنواعوصنوفوالمعاجروالعتابىوالخمرالمعينة

بعضأشاروقد.ومرسيةوغرناطةأشبيليةفىفكانتالأندلسفىالنسيجلصناعة

القرنفىالأندلسإلىأدخلتالقزدودةتربيةأنإلىالوسطىالعصررفىالمؤلفين

الأندلسفىالجريراردهرثمالشاممنأسرةيدعلىام(.)الهجرىالرابع

الإسلامى.والعالمأوروبافىالبلادسائرالىيصدروأصبح

المجمعفىمحفوظةقطعةالأندلسإلىتنسبالتىالمنسرجاتأقدمومن
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رخرفتهاأماوالذهبالحريرخيوطمنوهىبمدريدالتاريخيةللعلرمالأسبانى

وطيورلسباعورسومجالسينلأشخاصرسوماتضمجاماتفبهشريطعنفعبارة

منها:يقرأمانص،الكوفيةالكتابةمنسطرانوفيه،أخرىوحيوانات

الامامللخليفةوالدوامواليمناللهمنالبركةالرحيمالرحمناللهبسم"

هذهإليهتنسبالذىالثانىهشاموالخليفة".المزمنينأميرباللهالمزيدهشامعبدالله

والرسومام(.00هـ)769-0939-366عامىببنالأندل!حكمالتحفة

فىعرفتالنىالآدميةالرسرمتشبهالاندلسيةالتحفةهذهرخارففىالآدمية

متحفوفىام(.)الهجرىالرابعالقرنفىالأندلسيةالعاجيةالعلبرخارف

رسومتضممتقاطعةدوائرفيهاالزخرفةقوامالحريرمنقطعةبنيويوركيونيونكوبر

فىالأندلسيةالعاجيةالعلبعلىالأضخاصرسمالفنىأسلوبهمويشبه،أشخاص

الديباجمنقطعةبنيويوركالمتروبوليتانوبمتحفام(.)1الهجرىالخامسالقرن

المنسوجاتومن.الدفيحملرنموسيقيينرسمبهادوائرعنعبارةرخارفها

تحفظكانت.والذهبيةالحريريةالخيرطذىالديباجمنقطعةالمشهورةالأندلسية

القطعةهذهرخرفةوقوام.بأسبانياسلمنكةكاتدرائيةمحفوظاتفىوثيقةفيها

الدوائروبين،متدابرةحيوانيةرسومفيهادوائرتؤلفكرفيةكتاباتذاتأشرطة

فىللنساجينمحبرباالزخرفةمنالنوعهذاوكان،نباتيةزخارفحولها.نجوم

تمتازالأندلسإلىالمنسوبةالمنسوجاتمنأخرىمجموعةوهناك.الأندلس

وبعضهاآدمىبعضهاالطابعقويةالمظهرعنيفةرسوماتضمالتىبالدوائررخارفها

بمتحفقطعتانالمجموعةهذهقطعأجملومنوطيرر.حيواناتأشكالالآخر

الحيوانيةالرسومذاتالأشرطةمندواثرعنعبارةرخرفتهاالأولىبأسبانيافيس!ن

وفوق.أسدينذراعيهبينيضمغزيروشعرلحيةذىرجلرسمدائرةكلوتضم

تضمالداخليةأشرطتهافانالثانيةالقطعةأما،الكونيةالكتابةمنشريطالدوائر

آدمى.رأسمنهماولكلمجنحينحيوانين

!فالآنومحفوظ،خيمةمنستارأوعلمالمشهورةالأندلسيةالأقمشة.و كاحه

والكتابةوهندسيةنباتيةرخارفعنعبارةوالزخرفة،بركشبمدينةالأديرةأحد"
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ا.الرحيمالرحمناللهبسمالرجيمالشيطانمنبالله"أعوذالعلوىنصهاالكوفية

عذابمنتنجيكمتجارةعلىأدلكمهلاَمنواالذينأيها"يا:والأوسط

ويدخلكمذنوبكملكميغفرتعلمونك!م)نلكمخير"ذلكم:والأيسر."أليم

ذلك(.عدنجناتفىطيبةومساكنالأنهارتحتهامن"تجرى:والسفلى،.جنات

(ام-5ا)4الهجرةبعدوالتاسعالثامنالقرنينفىالأندلسمنتجاتومن

النوعهذاويمتارالحمراء،قصررخارفمنكثيرتشبهرسومهاالمنسوجاتمننوع

الهندسيةوالأشكال!الجدائلالمتداخلةوالأشرطةالمنجميةالأطباقبرسوم

بالخطكتابةأيضاونحدالقاشانىبلاطمنمجموعةرسرمكأنهاتبدووالزخارف

هذهعلىعظيماالاقبالكانوقد،المتشابكةالزخرفيةالجروفذىْالكوفى

ام(.ا-6)4الهجرةبعدوالعاشرالثامنالقرنينبينالمنسوجات

!8،
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العربىالمغرب!
المغصب

تونس!
ليبي!!

المجؤئر
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المغرب

-

البحرالشمالمنويحدها.افريقياقارةفىالمغربيةالعربيةالمملكةتقع

الغربومنالجزائريةالجمهوريةالشرقومنالمغربيةالصحراءالجنوبومنالمتوسط

الأطلنطى.المحيط

العاصمة.الرباط:المدنأهم

مسجدبهاويوجد.الدولىللاتصالأهميةولهاالميناءوبها:البيضاهالدار

.المغربفىالهامةالإصلاميةالآثارمنويعتبرالثانىالحسن

والفنونالعلوممدينةفاسوتعتبر،والتجارةللصناعةمركزاتعتبر:فاص

والأضرحة.والمساجد

جبلسفحفىوتقعوالغاباتوالأغاديرالحدائقمدينةفتعتبرمراكشأما

أطلس.

،تطوانأجادير،،وجدة،ملية،طنجة،مكناسمثلأخرىمدنوتوجد

وغيرها.صالة

ومنها،الرسطىالعصورنىالمغربتأسيسفىمهمادوراللقبائلكيانوقد

قبائلفهمالآخرالقسمأماالبربر،شعبمنكبيراقسماتمثلوهىالبرانستبائل

الدولةتأسيسفىوأبررهمالقبائلمنكبيرةمجموعةالبرانسشعبويضم.البتر

المصامدة.وقبيلةصنهاجةوقبيلةكتامةوقبيلةأوربةقبيلةالإسلامية

العربأسسهامنذالكاملةوسيادتهاباستقلالهاتتمتعالمغربدولةظلتوقد

العشرين.القرنأوائلحتىللهجرةالأولالقرنخلالالفتحرمنفى

وقد،1291عاماتفاقيةبتوقغالفرنسيةالحمايةتحتالبلادوضعتوقد

تحتشمالهافىجزءأفرضعتلأسبانيا،المغربيةالأراضىمئجانبافرنسامنحت

دارتوقد.بالمغربالعربىالتراثالدولتانهاتاناقتسمتوهكذاتصرفها،

.الأسبانوبينالمغربيةالقبائلبينالمغربشمالفىالمعارك

الثانيةالعظمىالحربنهايةبعدالرطنيةالحركةالخامسمحمدالملكقادوقد
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عامالعرضضنالخامسمحمدالملكالفرنسيونأنزلوقد.فرنساوجهفىووقف

نأبعدعادوقد،ذلكعلىالشعبثاروقد.مدغشقرالىنفىرقد5391

.5691عامبالاستقلالواعترفتالمغربعلىالحمايةإلغاءفرنساأعلنت

الأندلسحضارةومنهاوالثقافاتالحضاراتمنبالعديدالمغربتأثرتوقد

وأسبانيا.وفرنساوالبربروالعرب
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المغربثىالاتلاء

الملابسفىكماالملابسمننوعانللنساهبالمغربيوجد:النساءأل!اه

والذىمباشرةالجسمعلىالقماشتشكيلعلىيعتمداللىىالنوعفهناك.التونسية

العاديةالملابسفهىالملابسمنالثانىالنوعأماالمخيطةغيرالملتحفهالملابسيسمى

المخيطة.

ونوعالأمتارعددويتوقفالتشكيلعلىأساساوتعتمد:المننحفةالملابس

حولتشكيلهاأوالأقمشةهذهبهانلفالتىوالطريقةالمرأةجسمعلىالقماش

خاصةوتسميةالخاصالنوعالمغربمناطقمنمنطقةلكلبأنهعلمأجسمها.

خاصة.تشكيلوطريمّه

يلى:ماالأنواعهلهومن

الأرديةأحدفوقالحايكويرتدى.وصالاالرباطنساءوترتديه:اطايك

ويكونالأقدامإلىالطرليصلحتىالتشكيلبطريقةتكونارتدائهوطريقةالمخيطة

إلىالوسطمنالمرأةطولالقماشعرضويكونتقريبأأمتارستةبعددالقماش

عنديثبتثمالقماشأعلىمنيطوىتقريبأمترنصفمقداررائدالمطلوبالطول

إلىويرفعالأطرافأحديجذبثمالارار،هيئةعلىالوسطحولويلفالوسط

علىالعقدةهذهوتربطكبيرةعقدةبواسطةذلكبعديربطثمالأيسرالكتف

ثمللرأسكغطاءيرفعبحيثالخلفمنالقماضباقىيمرثمالأيسر،الجانب

اتجاهفىلأعلىالقماشيرفعثمالأيمنالجانبعلىأسفلإلىالقماشباقىينسدل

معالمرأةوترتدى.العينانفقطويتركالوجهيغطىبحيثاليدينبواسطةالأمام

بواسطةوذلكالعينينأسفلتثبتقماشقطعةعنعبارةللوجهغطا.الرداءهذا

.الرأسخلفإلىيربطانشريطين

ذإالرداءهذاتشكيلفىمهمادورأيلعبالقماثىأنلنايتضحسبقمما

.القماشلفطريقةفىودقةخاصةعنايةالىيحتاج

المخيطةوغيرالملتحفةالأردية:منومراكشفاصفىالنساءوترتديهالحايك
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الشريطوجودهوالاختلاتولكن.وصالاالرباطفى)الحايك(فىكماريطوى

الرقبةحوليلفثمالحايكطىبعداليسرىوالجهةاليمنىالجهةفىيثبتالذى

كماالقماشلففىالمرأةوتبدأ(.الاتساخمنالملابستحمىالتىالمريلةفى)كما

وصالا.الرباطفىتستخدمالتىالطريقةفى

نصفمسافةأعلىمنالقماشيطوى:مراكثىصْالنساءويرتدولالحايك

عنديثبتالحالةهذهفىولكنه.السابقتينللطريقتينبالنسبةتمكماتقريبأمتر

كلوفى.الأولىبالطريقةتمكماالمرأةجسمحرلويلفحزامبواسطةالوسط

كلفىمختلفاالناتجالشكليكون)الحايك(منأنواعالثلاثةأننجدالأحوال

.مرة

عنعبارة)البطانية(المسمىالنوعالمخيطةوغيرأيضاالملتحفةالملابسومن

المرأةوترتدى.المخيطةالأرديةفوقالشتاءفىالقرىفىويرتدىالصوفمنغطاء

(والردة)الشدةتشكيليسمىوالذىالزىهذاوفى.كالملاءةوتلفها)البطانية(هذه

معظميتجمعبحيثوالرد،الثدإلىيحتاجتشكيلهلأننظراهكذاوشمى

الأردية.منالنوعهذاوراءتماماالمرأةوتختفى،الرأسبقمةالقماش

)التاملهافت(يسمىالذىالنوعأيضاالمخيطةوغيرالملتحفةالألبسةومن

منمفتوحايكونبحيثالجسمحولويلفالأقدامإلىا!تاتمنطرلهويكون

منجزئينويجذبأعلىمنمفتوحاويكونالقماشينتهىولاالجانبينأحد

كفتحةالأوسطالجزءيتركأن)علىا!تافعلىبمشبكينويثبتاالأمامإلىالخلف

أولأنأرىالألبسةمنالنوعهذاوفى.سلسلةالمشبكينمنوينسدل(للرقبة

يلفبحيثبقيةللقماشيكونولكن،الأيونىالزىمثليكونالزىلهذاتشكيل

خراالقماشباقىينسدلثمالرأسعلىيجذبثمالأيسرالجانبعلىالقماش

تقريبأ.الأردافإلىالمنسدلالقماشليصلالأيمنالجانبعلى

المخيطةوغيرالملتحفةالملابسمنوهو:البربرنساءعندوتشكيلهألارار

هذاويرتدى.الشتاءفىالصوفيةالأقمشةأوصيفاالقطنيةالأقمشةمنإماويكون

فوقيرتدىوالمناسباتالأعيادوفى)التوبيت(.يسمىطويلقميصفوقالازار
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جذبرهوالدورىأوالأيرنىالزىتشبهالارارلتشكيلالأخيرةوالهيئة.القفطان

كفتحةالأوصطالجزءترك)معا!تافعندالأمامالىالخلفبنأعلىمنجزئين

الزىهذافىويتضحالسلسلةمنهاينسدلوالتىالمشابكبراسطةيشبكاثم(للرقبة

للوجه.كطاءيوجدولاوكمامالقميصصدرظهرر

مخططاالقماشيكونماومنها.المخيطةغيرالملابسمنأخرىأنراعوتظهر

الأطرافوسّهى،متساويةبأبعادفاتحولونكامىبلرنأفقيةعريضةبخطرط

الشراريب.هذهوتعقدبشراريب

هذهومن.بالمغربمتعددةمناطقفىالأررمنجداكبيرةتشكيلةوتوجد

عنعبارةوهوالخلففىمكانفىالطفللحمليستخدمالذىالنوعيوجدالأرر

الغترةمثلرأسغطاءالنوعهذامعالمرأةوترتدى،طرليةبأقلاممخططايكرنإرار

التىالأرربعضوتوجد.بالشراريبالرأسغطاءوينتهىالعقاليشبهبماوتثبت

المعقودةالشراباتهذهوننسدلالستائر،شراباتوتشبهجداكبيرةبشراباتت!مهى

الازار.أطرافمن

كبيراتشابهاهناكأننجدبالمغربالموجودةوالمتعددةالكثيرةالأشكالومن

معبعضهاتشابهتوقدوليبيا.بترنس)الملتحفة(المخيطةغيرالملابسْوبينبينها

والرومانية.اليونانيةوالعباءاتاليونانيةوالدوريةالأيرنيةالأرياء

ومنها::المخيطةالملابس:انساءملابسمنالثانىالنع

رقبةفتحةلها،الاتساعمتوسطةالأقدامإلىتنسدلالجلبابمثل:الجلابا

ويرتدىللرأسغطاءبهاويثبت،الأماممنتصففىصغيرةفتحةولهامستديرة

عيناها.سوىالمرأةمنيظهرفلا،للوجهكطاءمعها

وتوجد،الأماممنومفتوحالاتساعمتوسططويلرداءعنعبارة:القفطان

بشكلالزخارفوتوجد.الرمغعندمنفراسعةا!مامأما.الجانبينفىسمكتان

ا!تافخياطةوعندالقفطاننهايةإلىالكتفينخطىوعند،الأمامفىأشرطة

الزخرفةوتوجد.الرسغعندالكمفتحةنهايةعندوأيضا،بالطرلا!ماموعند

إنتهاءإلىوعراوىأرراربالقفطانويوجدالأمامصدرفىمستطيلبثمكلأيضا
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شريطبمنتصفهويرجدوالمنتفخالمرتفعالنوعذلكالرأسأغطيةومن

يربطاأنريمكنشريطانوينسدل.الصحيراويةالمناطقفىالنرعهذاويرى،عريض

الرقبة.حول

علىالغليظةالضفائروترجدمعتصفهمنالشعريفرقالأحيانبعضوفى

غطاءيوجدهذاالشعرتصفيفوفوق،الخلفالىالضفائروتردالوجهجانبى

أشرطةعنعبارةعرضبشكلالرأسعلىيوضعبحيثغريبوضكلهللرأس

العملاتالأماممنمنهاوينسدل،الجانبينمنالشراريبمنهاوينسدلكثيرة

المعدنية.

بواسطةالشعريجمعأنوهو،رأسغطاءالنساءيرتدىأطلسوسطوفى

كاص!(أ9ادمثلدائريةنصفمقدمةالغطاءلهذاويكون،الخلفإلىوتربطعصبة

ويثبت،العملاتمنهاوينسدلجدا،كثيرةأشرطةبواسطةالغطاءهذايلفثم

علىوينسدل،الشكلمربعةمفصلاتولهااللؤلؤمنحبالهذاالرأسغطاءعلى

المرأةتتزينوهنا.الشكلمستديرةمعدنيةقطعأوبعملاتوتنتهىالوجهجانبى

منوجههاحولوتزخرفالحاجبوالزخرفةتصلبحيثحاجبيهايننبالوشم

دقيقة.هندسيةبزخارفشفتيهاتحتإلىبذقنهامارأَالخارج

للرأسالأيمنالجانبعلىتوجدوالتىالكبيرةالربطةالرأسأغطيةومن

واسفلالأنفوعندالجبنعندبالوشموتتزين.التمائممنكبيرةبكميةوتحلى

.الشفاه

ريزخرفجداصغيررربهويتصلالطرطررأيضاالرأسأكطيةومن

المنطقةفىالصغاروالأطفالالفتياتالنوعهذاوترتدىونباتيةهندسيةبزخارف

أطلس.وسطالجنوبية

عملعندكئيفايبدووالذىالأحيانبعضفىالمستعارالشعرأستخدموقد

كبيرتين.بشرابتينت!هىوالتىالضفائر

الدجاجة()شدةوش!مىالشعرتصفيفأشكالمناَخرنوعويرجد

أشكالاتظهرالعصبةهذهنهايةوفىالحريرمنالمثثةالعصبةمعهوتستخدم

http://www.al-maktabeh.com



--332

الدجاجة.ريشوتثبهمزركشة

منكبيرةكميةلانسدالنظراوهذا،المروحةيسمىأخرنوعويرجد

المروحة.وتشبهالرأسغطاءمنتنسدلوالتىالمنفصلةالأشرطة

كثيراوتشبه،البوصمنأوالنخيلسعفأوالقشمنصعت:القبعات

لكلتبعاوأحجامهاأشكالهاوتختلف،والمكسيكاليابانفىترتدىالتىالقبعات

،المغربوجنوبشمالفىكبيراانتثماراانتثرتوقد.المغربمناطقمنمنطقة

ومطررةمزخرفةأخرىأحياناوكانترخرفةبدونكانتالأحيإنبعضوفى

جميلة.بأشكال

منفناالمغربفىالحناءوتعتبربالحناء،المغربفىالمرأةلَزين:التزين

أنحاءجميعفىالصالحةالأرضفىتنبتالحناءوشجيرة.الشعبيةاتقليديةالفنون

والهند.فارسوبلادالشماليةافريقيا

الأصابعبواسطةمنهابالحناءللتزينطرقعدةالمغربىالجنوبفىوتوجد

متداولةالخشبمنقطعةبواسطةأوللكحلتستعملالتىالأداةوهىبالمرودومنها

طريقعنالتزينأيضاوهناك.ومراكشومكناسفاسمثلمغربيةمدنعدةفى

الذىالحناءبخليطويطلىالرِجلأواليدعلىويوضعومفرغمخرملاصقشريط

الزخارتفتظهراللاصقالشريطينزعساعاتوبعد،التخريمخلالمنيتسرب

والمدنالقرىفىتداولهاشاعوقد،الخليطإليهتسربالذىالمكانعلىمنتشرة

صغيرةللحناءالمستخدمةالزخارفأصبحتحتىسريعاتطورتوقد،المغربية

الزخارفواستخدمتكبير.حجمذاتالبدايةفىالزخارفكانتبعدماردقيقة

هندسيةأشكالعنعبارةاللاصقالشربطورسومات..الهندسيةوالزخارفالنباتية

متقاطعةوأخرى،ودتيقةعريضةومستقيمةمتعرجةخطوطمعوالمثلثالمعينمنها

والخزفوالنطريزوالنسيجالرشمفىالزخارفهذهوترجد.مختلفةونقط

شكلينسجمبحيثالحناء،لزخارفالأساسبةالقاعدةالمثلثويعتبر.والحلى

علىالحناءرخرفةوتثشمل.بهالمحيطةالأشكالمنمجموعةمعويشَاسقالمثلث

العالمية.الزخرفيةالفنونفىتوجدالزخارفوهذهوالتماثلالتكرار
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الدجاجة.ريشوتشبهمزركشة

منكبيرةكميةلانسدالنظراوهذا،المروحةيسمىآخرنوعويوجد

المروحة.وتثبهالرأسكطاءمنتنسدلوالتىالمنفصلةالأشرطة

كثيراوتشبه،البوصمنأوالنخيلسعفأوالقشمنصنعت:القبعات

لكلتبعاوأحجامهاأئ!كالهاوتختلف،والمكسيكاليابانفىترتدىالتىالقبعات

،المغربوجنربشمالفىكبيرااتشاراانتشرتوقد.المغربمناطقمنمنطقة

ومطررةمزخرفةأخرىأحياناوكانترخرفةبدونكانتالأحيإنبعضوفى

جميلة.بأشكال

منفناالمغربفىالحناهوتعتبربالحناء،المغربفىالمرأةتتزبن:التزين

أنحاءجميعفىالصالحةالأرضفىتنبتالحناءوشجيرة.الشعبيةالتقليديةالفنون

والهند.فارسوبلادالشماليةافريقيا

الأصابعبواسطةمنهابالحناءللتزينطرقعدةالمغربىالجنوبفىوتوجد

متداولةالخشبمنقطعةبواسطةأوللكحلتستعملالتىالأداةوهىبالمرودومنها

طريقعنالتزينأيضاوهناك.ومراكشومكناسفاصمثلمغربيةمدنعدةفى

الذىالحناءبخليطويطلىالرِجلأواليدعلىويوضعومفرغمخرملاصقشريط

الزخارففتظهراللاصقالشريطينزعساعاتوبعد،التخريمخلالمنيتسرب

والمدنالقرىفىتداولهاشاعوقد،الخليطإليهتسربالذىالمكانعلىمنتشرة

صغيرةللحناءالمستخدمةالزخارفأصبحتحتىسريعاتطورتوقد،المغربية

الزخارفواستخدمت.كبيرحجمذاتالبدايةفىالزخارفكانتبعدماودقيقة

هندسيةأشكالعنعبارةاللاصقالثريطورسومات.الهندسيةوالزخارفْالنباتية

متقاطعةوأخرى،ودقيقةعريضةومستقيمةمتعرجةخطوطمعوالمثلثالمعينمنها

والخزفوالتطريزوالنسيجالوشمفىالزخارفهذهوتوجد.مختلفةونقط

شكلينسجمبحيثالحناء،لزخارفالأساسبةالقاعدةالمثلثويعتبر.والحلى

علىالحناءرخرفةوتثشمل.بهالمحيطةالأشكالمنمجموعةمعويتناسقالمثلث

العالمية.الزخرفيةالفنونفىتوجدالزخارفوهذهوالتماثلالتكرار
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تميزالحلىوكانت،المغربنىوالمجوهراتالحلىوتنوعتتعددت:الحلى

.أخرىمنطقةعنومنطقةأخربلدعنبلد

المزخرفة.الأحجبةبهاويثبتالسلاسلاستخدمت:الرأصحلى

كانتالتىالتيجانويشبهأجزاء،إلىويقسممرتفعتاجعنعبارة:التاج

أشكالاوترجدواللؤلز.الكريمةبالأحجارمطعماالتاجويكون.بيزنطةفىترتدى

الوسطفىمرتفعابكونماومنهاواحدبارتفاعكلهيكونمافمنهاللتيجانمختلفة

الجانبين.منالارتفاعفىأقلثم

02إلى15منحوالىطولهاالوجهجانبىعلىتعلققديمةحلية:الفنار

وتونس.المغربفىوترتدىس!يقر

ثمالوسطفىكبيرةحليةشكلعلىيكرنماومنهاالقلائد::العتىحلى

وقد.والكردانالقلادةومنهاتازرايسمىماومنهاأبعاد،علىأصغرحليات

ومطعمةمزخرفةوكانتكثيرةوأسماءأشكالاوأخذتالمغربفىالقلائداتثسرت

الكريمة.بالأحجار

رخارفعلىوتحتوىالحجمكبيرةوتكونالعقد،فىوتعلق:الدلابات

فىدائرةأو،هلالشكلمنهاوينسدلأخرىهندسيةأشكالأونجميةبأشكال

الكريمة.الأحجارمنهاوينسدلأهلةوحولهاالوسط

ومنجدا،الكبيرةالأحجامالأقراطمنتوجد:الأقراط:الأذنحلى

كبيربفصدائرةالمثالسبيلوعلى.أشكالعدةمنمركبايكونمااشكالها

الدوائرهذهمنوينسدلدوائرخمسمنهاينسدلثممربعاتثلاثةمنهاوينسدل

مختلفة.بزخارفيزخرفالقرطوكلأشكالخمسة

شكلوعلىالشكلدائرىوبعضهاوأشكالهابأنواعهاالأقراطانتشرتوقد

كبير.بحجمالقرطهذاريظهرالدلاياتمنهويتدلىالثعبان

وينسدلهلالشكلعنعبارةما،نرعاالطويلةالأقراطمنوالتيخورسين

.دلاياتسبعمنهينسدلماوهناك،مختلفةبأشكالدلاياتخمسمنه

وتوجد.كثيرةبلادفىكماالدبلجوتسمى:الأساور:البدبنحلى
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بأشكالوتزخرفمتوسطوبعضهاعريضوبعضهاوالذهبالفضةمنالأساور

،الفصوصهذهبدونتكرنوقد،والفصوصالكريمةبالأحجارظعموقدمختلفة

.سائدةكموضةهذاوقتنافىالحديثةالأساورتشبهالأساوروهذه

هذاجاءوربما)سلوك(وتسمىجدارفيعةالأساورهنآخرنوعويوجد

.كالأسلاكجدارفيعهلأنهانظراالاسم

ومنهاالبسيطمنهاكثيرةأشكالاالخراتمتأخذ:الخرا-لم:الأصأبعحلى

بالم!ثاالمطعمةأيضاالخواتمومن.مرتفعمدبببفصالعريضالخواتمومنالمعقد،

القمع،يشبهالذىالفصذاتالخواتمنرىأطلسوبمنطقة.المختلفةالألوانذات

ولكلوالفيرور.والأررقوالأخضَرالأصفرمنهاكئيرةبألوانالم!يأمنوالزخارف

تميزها.التىالخواتمالمغرنيفىالمناطقمنمنطقة

.دلاياتثلاثمنهوينسدلمانوعاعريضخاتمعنعبارة:الزفافخاتم

منطقة.لكلتبعامتعددةأخرىأشكالجانبإلى

علىهومافمنهاالمتنوعةالمختلفةوالأشكالالزخارفالخواتمأخذتوقد

أخرىبفصوصثمالوسطفىكبيربفصيحلىماومنهاطائرأوزهرةشكل

شكلأوالتاجبشكلالخواتموتوجد.جداكثيرةبزخارفومزخرفة،صغيرة

ذلك.وخلافالقلب

وقدوكثيرةمتعددةأشكالاتأخذالتىالحلىمن:والئعريلىاتالتمالم

خمسةومنها.للحسدمنعااستخدمتالأحوالمعظموفى.كثيرةبلادأاستخدمتها

وتستخدموهلالنجميةرخارفوبداخلهالكفشكلعلىتكونوالتىوخميسة

.الكمثرىأوالقلبشكلتأخذدلاياتوتوجد،كمعلقات

وأخذتكبيراانتشارأَوتونسالمغربفىانتشرتوقد:الدباليسأوالمشابك

الأشكال(والأحجبةأشكالأوالخنجرأوالطائرشكلومنهاكثيرةاشكالأ

وأالمشابكوهذه.الكريمةبالأحجارتحلىوكانت.المربعةأوالدائريةأوالبيضاوية

منهافيوجدالمخيطةغيروبخاصةالملابسلتشبكأساسااستخدمتوالتىالابزيمة

فىالمسَّاكوتححمىالمغرببلادفىجداالمهمةالحلىمنتعتبرلأنهاالمتعددةالأنواع
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هوكماالقرآنيةالأياتداخلهايوضعالحجابشكلتأخذالتىوالمشابك.تونس

منهاجداوجميلةدقيقةرخارفالحلياتبهذهرتوجدالبلاد.معظمفىمتبعا

الخلخالفيهايستخدمقدالمشابكوهذه.المخرمةأوالباررة.أوالمحفورةالزخارف

والأحجبةوالعملاتوالتمائمالسلاسلمنكبيرةمجموعةمنهينسدلوالذى

المغربيةالمرأةبهاتشبكوالتىالخلخالمنالمنسدلةوالتمائمالحلىهذهوكانت

الملابس.تثقلبحيثالمخيطةغيرالملابس

معدنيةحليةعنعبارة،الخلاخيلالمغربيةالمرأةارتدت:الأرجلحلى

لبسهايسهلبحيثمفتوحةوتكون.العقبينأعلىترتكزبحيثالأرجللتزيين

خاماتهاوتختلفومتميزةجداجميلةأنراعاالخلاخيلهدهمنويوجدوخلعها،

منأوالفضةمنكانتوالخلاخيل.إمرأةلكلالاقتصادىللمركزتبعاوأنواعها

يثبتوأحيانا.الكريمةبالأحجارأوبالفصوصتطعمكانتوأحياناالذهب

يطردالصوتهذاأنالمعتقداتوفى.المعروفالصوتلتحدثجلاجلبالخلاخيل

.الصوتهذاسماعبمجردالشريرةالأرواح

والملابس!المخيطةغيرالملابسالمغربىالرجلارتدى:الرجالملابس

المخيطة.

علىتشكيلهطريقةعلىالنهائىالشكلويترقف:المخيطةفيرالملابس

ويتوقف.المخططالجلباباوالقميصفوقيرتدىكساءعنعبارةوهو،الجسم

القماشوقطعة.القماشتشكيلونوعوطريقةالرجلحجمعلىالأمتارعدد

(الجلبابأرالقميص)حزامالحزامعندالقماشبدءويثبتأمتارستةحوالىتكون

ماراالأيمنالكمتحتثمالظهرإلىثمالأيسرالكتفعلىيمرثماليسرىالجهةفى

هذه*القماشقطعةوتنتهى،اليمينإلىينسدلثمالرأسإلىثمالأماممن

القميص،منجدأصغيرجزءغيريظهرلاالكساءهذاتشكيلوبعد،شرابات

الجسمعلىالرداءمنالنوعهذايلفالأحيا،نبعضوفى.الأيسرالكممنوجزء

الجزءيؤخذوهنا،الداخلىالرداءمنجزءأىيظهرلابحيثمختلفبتشكيل

ويلقىتماماالأيسروالكتفالصدرلتغطيةالاولالنوعفىاليمينإلىالمنسدل

الظهر.علىالمنسدلالجزءليحفظالخلففىشريطويوجد.الظهرالىالقماش
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الخلف.فىكثيرةوثناياتكسراتنرىأنالطبيعىومن

)الحايك(ومنهاالمخيطةغيرالملابسمنأخرىأنواعاالرجالارتدىوقد

علىالقماشيلقىثمالأيسرالكتفليغطىالجسمحرلالقماشتشكيليتموهنا

ثمالمعقردةبالشراريب)الحايك(طرفويشهىاليمينالىالقماشينسدلثمالرأس

الرجل.وجهالابظهرلابحيثالظهرإلىوتلقىالمنسدلةالقماشقطعةتزخذ

)الحايك(رمنهاالمخيطةكيرالملابسفىواحدةالقماشقطعةأنمنوبالرغم

الجسم.حوللتشكيلهاتبعاوذلك،مختلفةبتشكيلاتالنهايةفىتظهرأنهاإلا

تشكيلهاطريقةفىأخرىإلىمنطقةمنالمخيطةغيرالملابستختلفوأحيانا

مختلفة.مسمياتأيضاوتأخذ

منتحتهالرداءيظهربحيثالركبةإلىتصلالحايكمنأنواعبعضوتوجد

مخططا.أوسادةالداخلىالرداءيكونالأحيانبعضوفىالأقدامإلىالركبة

.الرأسلتغطيةمنهجزءيجذببحيثأعلىمنالرجلجسميلفهناوالحايك

الرجل.وجهإلايظهرولا

يشبكالأحيانبعضوفى،القميصتُظهرلاالحايكعنأنراعبعضوترجد

وأالخنجر،بهيعلقبحيثالأيمنالكتففرقويمراليسرىالجهةمنحبلبالحايك

حاجياته.بعض

بلى:ماالمفربفىللرجالالمخيطةالملابىومن

علىالرقبةوفتحةبضيقتنسدلكماملهطويلرداءعنعبارة:الجلابا

المغرببلادالنوعهذاارتدىوقد،للرأسكغطاءقلنسوةبهويثبت7شكل

العربى.

وينتهىأعلىمنالطرطوريشبهماوبهالحرملةأوالكابيشبه:آالسلحا

لاحتىملابسهمفوقويلبسمصرفىالرلادةحديثىالأطفالرداءويشبه.بشرابه

.للبرديتعرضوا

طويلةا!مام.الدولمعظمفىالتقليديةالأرديةكثيراويشبه:التثامير

جانب.كلفىسمكةتوجدالتشاميرجانبىرمن.وعريضة
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وعميقة.الشكلبيضاويةالرقبةفتحة،بسيطباتساعينسدلرداء:الفوقية

وتعتبر-جانبكلالىسمكةوتضاف.اكماموبدونفواسعة%لابطحزأما%

.للفتياناليرميةالملابسىمنالفوقية%

سشيمتر35الى03منحرالىطولهاأماميةفتحةلهواممعرداء:الفرجية

نجدهذاوعلى.جانبكلالىمضافةسمكةوللفرجيةما،نوعاضيقةوا!مام%

.الأخرىالدولبعضفىالفرجيةعنتختلفالمغربيةالفرجيةأن؟

إلىطولهيصلصديرىعنعبارةوهوكبرتأوميح!الوشمى:الصديرى

عندرخارفولهاالرممغعندبضيقوتس!هىطريلةوا!مامتقريبأ،الرسط

بمشبك.الرقبةفتحةوتثبتالرقبةفتحةعندويزخرف.الأساور

الرقبةوفتحة،كمامبدونالبدياتويسمىالصديرىمنآخرنوعويوجد

الرقبة.حولضيقة

.متعددةأشكالامنهاويوجدالسراويلالمغربفىالرجالارتدى:السروال

الرسطويضمجداراسعرالحجرجداواسعسروالعنعبارةالشائعوالنوع

الاسكندرانى،السرواليشبهالسروالوهذا.عريضوحزامكثيرةبكشكشة

..السورىوالسروال

الرفىاءلهذاالعاموالشكل.الجنوبيةالمنطقةفىوترتدى:الكثابهأوالدراعة

الرقبة.حردةإلاحرداتبهايكونلاوالتىالمستقيمةالقمصانأوالملابسيشبه

الدراعة.صدرفىتتركزوالزخرفة

ا!مامأما.الساقمنتصفإلىطولهيصلرداءعنعبارة:اكشب

معهاويرتدى.طولياا!شبتزخرفأشرطةهيئةعلىوالزخارف.فقصيرة

متعلقاته.بهاكبيرةشنطةبكتفهيعلقأنويمكنبسيطوحذاءبسيطةعمامة

كئيرةللرأسأغطيةالمغربفىالرجاليرتدى:للرجالالرأصأغطية

الآتى:ومنهاومتعددة

فىانتشارأكثرهذاالرأسوغطاءالأحمر،الصوفمن:الطربوش

غيرعهدإلىمصرفىالرأسأغطيةمنوكان.ترنسىفىأيضاويرتدى.المغرب1

بعيد.
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وتسميتهاوخاماتهاألرانهاواختلفتالبلادكلفىالطاقيةلبست:الطاقية

ورخرفنها.

وتلفالموسلينالقماشمنقطعةعنعبارة.العمامةوتشبه:القالبررة

.الطربوشحول

حرلوتلفالرقيقالقماشمنمستطيلةقطعةعنعبارة:الشاشيهْ

الحريرخيوطمنشرابةمنهاوينسدلالحجمكبيرةفتظهرلفاتعدةالطربوش

فىكانتوالتىالإسلاميةالعصورفىالعمامةيشبههذاالرأسوغطاء.الأررق

جدأ.الحجمكبيزةالأحيانبعض

بحيثالمبرومكالحبلونكونالكتانمنتصنع:الجنربمنطقةفىالررة

النهايهَوفى.جداجميلبشكلالحبلبتداخلوذلككروازيهشكلعلىنشاهدها

العمامة.شكلتعطى

وأحيانا،البوصأوالقشمنوتكونالكبيرةالقبعاتاستخدمت:القبعات

كثيفا.تطريزاومطرزةمزخرفةتكون

المطرزةالقطيفةمنوصنعتالمغربفىالقدمألبسهانتشرت:القدم"ليس!ة

وأنباتيةكانتصواءجميلةبزخارفورخرفتوالذهبيةالفضيةالمعدنيةبالخيوط

الجلودمنبزخارفأيضاورخرفتالجلودمنأيضاالقدمألبسةوصنعت.هندسية

يأتى:ماالألبسةهذهومن.الملونة

القماشأما،المعدنيةبالخيوطمطرزةزخارفبهشربيلوشمى:الشبشب

القدمممبسةويشبهكعبوبدونمسطحايكونوالنعل،القطيفةأقمشةمنفيكون

وزخارفمنخفضوبكعبسميكبنعلشربيلامراكشأهلويرتدى.الأتراكعند

والفضية.الذهبيةالمعدنيةبالخيوطومطررةجداكثيرةالشربيلهذا

المطررة.القطيفةمنأوالجلدمنقطعةفيهويثبتالخشسبمننعلوله:القبقاب

مزركشاوهوأطلسمناطقفىترتدىالتىالقدمألبسةمن:باشتتابير

المألوفة.المناظرمنأطولالخلفمنالكعبمنالممتدةوالقطعة

وهذاأطلسمنوالشمالالجنوبفىالوديانفىغالباويرتدى:الريحيا
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قطعةالخلفومن،الكعبتغطىالخلفمنفطعةولهالأماممنمقفولاالحذاء

الحذاءوكل.القدمألبسةمنالنوعهذالبسعندتساعدلعلهامرتفعةدائرية

الفضية.المعدنيةبالخيوطومطررةجميلةهندسيةبزخارفمزركشا

الصندلويكون.عكاوادىفىالنساءترتديهالصنادلمننوع:الرخيت

ربما،لأعلىالكعببعدتمتدقطعةوله.الخلفومنالأماممنمقفولا

دائريةنصفبزخارفالنوعهذاويزخرف،الصندلهذاارتداءعندلإستخدامها

كالفرنشة.رباطوله

طريقةتصميمهفىيشبهوهو،الخوصمنيصنعماغالبا:تسيلانعال

أطلس.جبالفىويرتدى،الأقفاصعمل

الذىالنعالأوالنعلإلاهووما،المغربفىالقدمالبسةمننوع:النالا

يرتدىوعندماشريطانولههذا،يومناوحتى،الأخرىالبلادأنحاءكلفىيرتدى

المصريين.قدماءصنادلويشبهالاصبعينبينللدخولمكانيوجدبحيث

أطلس.منطقةفىريرتدىالبربرالصنادلمنالنوعهذاويرتدى:لوكئش

بشكلولكنالبوتكأحذيةترتفعثمالأماممنالمقدمةفىأثمرطةوتوجد

علىأشرطةبوجودتتميزولكنها،المتعددةالأنواعتوجدالنوعهذاومن.مزركش

وفى.البدوالنوعهذاوشتخدملتغطيهالكعبعندمنوترتفعمتداخلة*شكل

بألوانالمضافالجلدمنزخرفيةبوحداتالصنادلهذهتزخرفالأحيانبعض

.الصندللونعنتختلفأخرى

وبألوانجداجميلةهندسيةبزخارفونراهاالنولبواسطةتنسج:الجرارب

الجلد.مننعلعلىالجواربهذهتثبتماوغالبا.مختلفة

ع!!ع!
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.تونس

-

ترنستأثرتوقدالمترسطالأبيضالبحرعلىإفريقياشمالفىتونستقع

،العرب-الأتراك-الأسبان-بيزنطة-الرومان:مختلفةوحضاراتثقافاتبعدة

صوتتنشرالتىالعاليةالمئذنةأنإلاثونسعلىالحضاراتتأثيرمنالرغموعلى

تونس.فىللأسلامرمزانهماالكبيرةوالقبةالمدينةعلىالإسلام

.هامميناءوتعتبرالعاصمةوهىالمدنأشهرمنترنستعتبر:المدنأهم

والفرسفات.الزيتونبتصديرويشتهرهاممينا.:صفاقس

مثلأخرىمدنجانبإلىمسجدهوفيهانافعبنعقبةبناها:القيروان

وغيرها.والمهديةسوسة

الحيوانوتربيةالرعى-(والقمحالزيتون)وخاصة:الزراعة:الأعمالأهم

الجلودصناعة-الحلىوصناعةالمصوغات-الفسيفساء-المعدنيةالثروة-

فىتشخدمالتىالشوامىصناعةوالتطريز،الحياكة-والسجادالنسيجوصناعة

الزيت.تقطير

دورهاويتضحالزيتونوجمعورعايةإنتاجفىفعالةمساهمةالمرأةوتساهم

التونسى.الاقتصادفىهذا

الصناعاتفىإختصاصهالهايكونأنمنمنطقةتخلولاأنهبالذكروجدير

التقليدية.

عالمية.شهرةذاتوهىالصوفمنالمصنوعة)الزربية"نجدالقيروانففى

التصويرية.والأشكالالزاهيةالألرانذات"الزرابىأنجد(قفصةةوفى

وتسمىهندسيةالأشكالوتكونداكنةالألرانتكرنالجنوبوفى

.أأمرقوم

وعندوالحريرالصرفمن"الجبب"و"البرانس"تنسجأخرىمدنوفى

الجمل.وبرمنخشنةمنسوجاتالبدوقدماء
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الطفلفيرتدى-الأطفالختانيومفىهذهوتظهر:والتقاليدالعادات

الكُتابفىبرفقائهمحفوفاويقوم،التمائمأنواعمختلفويتقلدملابسهأجمل

،والطبولالمزامرصخبووسط.المرسيقىتصحبهالمدينةشوارعفىبالتجرل

منوالهدف.اهـ"هللر"هوذلك.والأذكارالمدائحتنشدالصبيةأصواتوترتفع

صدورهمفىالأطفاليحملهاالتىاللهبركةوإسباغالمختونتلهيةهوالحفلةهذه

الكريم.للقرأنحفظهمبحكم
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تونسفىالاؤياء

:الرجالملابس

الرئيسيةالملابسمن"الجبة"وتعتبر-وطويلواسعخارجىرى:الجبة

جميعها.الإسلاميةللعصررالتاريخيةالحقبةطوال

النسيجويتبع.والكتانوالصوفوالوبروالفراءالحريرمنتصنعوكانت

المجتمع.فىومكانته"الجبة"يرتدىالذى.الشخصالمستخدم

والبنى.والرمادىالأبيضفكانتاستخدمتالتىالألوانأما

أمابارزأتقصيبأمقصبةفتكونالزفةليلةفىالعريسيرتديهاالتىالجبةأما

اعتبرتوقد.الوقارالىتدعوداكنةألوانذاتأوسوداءجبابهمفتكونالعلماء

الوطنية.الأزياءمنالتونسىاعتبرهاوالتىالأساسيةالأزيا.منالجبة

الترنسىويعتبر-للرجالالرئيسيةالأزياءمنأيضاالبرنسويعتبر:البرنس

الوطنية.الأزياءمنأيضاالبرنس

"البرنس"و"للجبة"بالنسبةوالتطريزوالتفصيلالخياطةلمجالاتبالنسبةأما

بذلك.المختصةالمحلاتفىأوالمنارلفىالأعمالبهذهوالرجالالنساءفتقوم

مختلفة.وخاماتبألوانأيضاالعباءةتونسفىالرجالارتدى:العباهة

.الأماممنتصفمنالوسطفرقماإلىمفتوحثوب:الدُراعة

بعضوفى.والبيضاءالحمراءالطاقيةالرجالارتدى:الرأسأفطية

.إرتدىالفلأو.الوردأو"الياسمين،الطاقيةجانبعلىالرجاليضعالأحيان

إلىطرفهاويتركالرأسحولتلفالقماشمنقطعةعنعبارة:العمامةالرجال

الطاقية.فوقترتدىالعمامةوكانت.الخلف

الحاضر:الوقتفىالرجالأرياء

القميصأيضاالرجالوارتدى.البدلةالابقةالملابسجانبإلىيرتدون

.السيوفتحملالتىوالأحزمةالدروعالحروبوفى-والسروال
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عمردية.أشرطةعنعبارة

المغرببلادفىالاسمبهلىاكثيراوتظهرالقصير،الصديرىت!ثبه:الفرملة

إلىطولهايكونوقدوتطريزهاالفرملةبزخرفةبالغااهتماماهناكويكون،العربى

هذا.منأفصرأوالوسط

ويلبسملرنةأشرطةعنعبارةوتكونقصيؤسترةعنعبارة:برواكار

المخملى.الصديرىالسترةهذهتحت

مثليكونورسوماتهالملابسمنالنرعهذاتطريز:القميصأرالغطالهة

سوىمنهيظهرولاداخلىرداءعنعبارة)الموشمة(.تسمىقدولذلك)الوشم(

كغطايةيستخدمكانالرداءهذاولكن،الزاهيةالصدرووقايةالجميلةا!مام

وا!مامالقطنيةالأقمثمةمنالغطايةوأقمشة.الزفافأيامثالثفىخارجية

الذهبىبالترترفتطرزالرقبةوفتحةالصدرواقيةأما،راهيةبألوانبتطريزمطررة

ويتضح.راهيةوبألوانصغيرةبزخارففمطررالقميصباقىأما.الذهبىوالخيط

والتطريز.الزخرفةبكثرةتونسأهلشغففيه

ضمنوتوجد،بالعرسبالاحتفالخاصةأرديةثلاثةاحدى:الكادرون

وقد.نابلبمنطقةالخاصةالأثوابمنالكادرونويعتبر،الحماماتعروصجهاز

التونسية.القرىفىالأيامهذهالملابىمنالنوعهذايوجد

فهىالمستخدمةالمنسوجاتأما.تونسفىبكثرةالمرأةلبسته:القفطان

للأحوالتبعاوذلكوالقطيفةوالقطنالصناعىالحرير،الطبيعىالحرير،الصوف

باللونويكونالمخملمنالقفطانيرتدى)سوسة(وفى.والإقتصاديةالجوية

أسلوبأماالذهبىبالتطريزيغطىويكادأسودأصبحذلكوبعدالداكنالأخضر

القفطانمعغالباويلبس.الأصلتركىأسلوبوهو)السيرما(فهوالتطريز

المستديرةالمعدنيةالقطعمنللصدروقايةتستخدموأحياناوالقميص،السروال

الحماماتفىوالقفطان.الذهبمنالعملاتمنتكونالعلياللطبقةأوالشكل

.القفطانيميزلونمنطقةفلكل.بنفسجىلونهيكرن

المناطق.بعضفىنعرفهاالتىالجبةتسميةتختلفتونسفى:متيادجبهْ
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العادية.الجبةمنأقصرالجبةهذهطولأنوالفارق

شكلهاوفى-تونسفىالمخيطةوغيرالملتحفةالملابسمن:السفسارى

المستخدمالقماشطولويصلورأسهاجسمهاالمرأةبهاوتغطى،الملاءةمثلالعام

مترين.إلىونصفمتروالعرضأمتارستةالىخمسةبينماالسفسارىفى

ت!هىوأحيانا.مختلفةبأشكالالمرأةوتلفهامتعددةألواناالسفسارىمنويوجد

غطاءالسفسارىمعالأحيانبعضفىويرتدى.أطرافهافىبشراريبالسفسارى

والأندلسية.التركيةالتقاليديحملالذىالتقليدوهر)العجار(للوجه

لونهماشالينمنأساساوتتكون)الملحفة(المخيطةغيرالملابسمن:القرقفة

الجسمبهيلفوالآخر،الرأسعلىأحدهماويوضع،راهيةبألوانومطررانأحمر

بالشراريب.الشيلانهذهأطراتوتنتهى،الشالوشمى

الزىتشبهالملابسوهذه،للعرسالرابعاليومثيابمن:المدزابيةالثرب

قماشقطعةعنعبارةمخيطةغيروتكون.اليونانىالعصرفىالأيونىأوالدورى

الخلفمنجزئينيجذبثمالمطلربالطولإلىأعلىمنالجسمحولتلف

بالفضةومحلىمجدولبحزامالوسطويضمالفضةمنمشابكأوبدبابيسويثبتان

وشمىأيضاالمخيطةغيرالملابسمنآخرنوعويوجد.بشراريبالحزامينسدلثم

)الملية(.

فىالمهديةنساءقبلمنويرتدىأحمرلونهرداءعنعبارة:الدرابية

الأحمربالرداءوش!مىرخرفتهفىبالثراءويتسم.للعرسالسابعباليومالاحتفال

المخيطةغيرالأرديةمنوالدرابية.الأحمراللونعليهيغلبتطريزهلأننظرا

ويث!بكالجسمحرلويلفتقريبا،متروعرضهأمتارخمسةحوالىطرلهويكون

الفرملةالمرأةوترتدى.بحزامالوسطويضمالفضةمنمشابكبواسطةأعلىمن

الدرابية.تحت

تكونوأحياناالغطايةالمناطقبعضفىوشمىقميصعنعبارة:القمجة

والأخضر.والأصفرالأحمرمنهاراهيةبألوانطرليةبخطرطأوسادةالقمجة

التونسيةالمناطقمختلففىالتقليديةالتونسيةالأزياءأنلنايتضحتقدممما
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يساعدمماوالتطريزوالزخارفوالألوانالمستخدمةالأقمشةفىبالثراءتميزتقد

أسلوبهاالمناطقمنمنطقةلكلبأنهعلما.الأزياءتلكفىالفنإبرارعلى

للبيئة.تبعابهاالخاصالزخرفى

المقلمةالأقمشةمنالشيلانمنهاالأحزمةوأنواعأشكالتعددت:الأحزمة

منالنوعلهذاالعادىغيرللعرضنظرابالفرطةسمىماومنها.مختلفةبألوان

الأحزمهَ.

ومنها:الترنسيةللمرأةالرأسأغطيةتعددت:الرأسأفطية

منقطعةعنعبارةالمقصبالحريرمنالعصباتمننوعوهى:التقريطة

المثلثقاعدةوترضعالشكلمثلئةتظهربحيثتطوىثمالشكلمربعةالقماش

إلىذلكبعدتردثموتربط-الحلفإلىالمثلثأطرافتتشابكثمالجبينعلى

الذىالرأسمنديلتشبهالنهاثىشكلهاوفى.الجبهةفنتصففىوتربطالأمام

ثمالكوفيةعليهاتوضعثمالحريرمنيرتدينهانابلرنساء.الأيامهذهيرتدى

مربعشالعنعبارةرهو)شان(هذاكلفوقويوضع،الرقبةحوليلفوشاح

كانتحيثتركيافىكثيراظهرتهذهالرأسأغطيةبأنعلما.المخملمنالشكل

ترتدىعندماتونسوفى.للرأسغطاءمنكثرالأحيانبعضفىترتدىالمرأة

)العمارة(.الحالةهذهفىتسمىالرأسأغطيةمنعددأالمرأة

مطرزايكونرأحيانارأسها،المرأةبهتغطىالحريرمنمنديل:المحرمة

بالحرير.موشىأوبالفضة

والرقبة.الرأسحوليلفالحريرمنوشاح:الدرابهْ

مطرزةبشرائطوي!مهىالرأسعلىيرتفعتونسىرأسغطاء:الدركة

مثلث.شكلعلىهذاالرأسغطاءويكون

الجبهة.حولتعقدعصبةعنعبارة:الخراج

الرقبة.حوليلفالذىالوشاحبهويتصلالقمعيشبهرأسغطاء:القمع

بالأحجارومطعمةمطرزةوتكونطاقيةعنعبارةرأسغطاء:الفلنسوة

الرقبة.حوليربطانشريطانولهاالخرر،منبأنواعأوالكريمة
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الكريمةبالأحجارالمطعمأوالمشبكالذهبمنطاقيةعنعبارة:القرص

التركية.المرأةالنوعهذاوارتدت

عصبةوكل.عصبةمنكثريرتدينالنساءبعضكانتوقد:العصبة

السلاسلالعصبةمنتنسدلالأحيانبعضوفى.الأخرىللرنمخالفة

والتمائم.

الطاقية:المرأةلبست:الطاقية

أيضا.المرأةلبسته:الطريوض

أبضا.التاجالمرأةلبست:التاج

الت!ماثم.بهايعلقللرأسعمارة:الديلج

جميعصناعةفىواستخدمت،القدممنذترنسفىالحلىاستخدم:الحلى

أنواعها.إختلافعلىالكريمةوالأحجارالنفينةالمعادنأنواع

جداكبيرةمستديرةبقطعةينتهىمامنهاوكانالمختلفةبأشكالها:القلائد

.المرجانمنوالعقود.الفضةمن

الفضة.منسلسلةعنعبارة:الريحانة

المخيطة.غيرالثيابلتثبيتيستخدم:مس!اك

مختلفة.بأشكالالفضةمن:الأساور

مثلث.أوهلالشكلعلىللأذنالأقراطمننوع:المئاقش

وبكونرجليهافىالمرأةولبسته-الصدرعلىيعلقكانأحيانا:الحلخال

والتىالتمائماستخدمتوفد.أخرىمعادنمنأوالفضةمنأوالذهبمن

الحسد.تمنعأنهامنهماعتقاداالحيواناتوبعضوالعيئوالكفالسمكةعلىتحتوى

ملابسهمفىويعلقونها.سواءحدعلىوالصغارالكبارالتمائمهذهاستخدموقد

الملابس.تثقلأنهاإليهاالناظرإلىيخيلبحيث،بكثرة

القدماكبسةمعتتشابهقدماكبسةتونسفىالمرأةارتدت:القدمْلبسة

ومنها.للاتراكبالنسبة
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القطيفةمنترتديهالمنزلوخارج،للمنزلالجلدمنبسيرالخشبى:القبقاب

خشبى.بكعبويكرنالمطررة

.القدما!بسةمننوع:الشبر*أوالشبر!له

.القدملألبسةنركىأسم:البضمالء

الكعب.بغطىلأولكنكالحذاءبكون:الكترة

أيضاالتسميةرهذهكعبوبدونالأسودالجلدمنالتقليدى:البابوج

تركية.

عهءعه
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ليبيا

-

دار.القدمفىضاربعريقاصملربياأوليبيا:ليبباتسميةفىالأسل

أنهويبدو.وحضارياوجغرافيالغوياأصرلهلتتبعمحاولةفىالجدلمنكئيرحوله

فىتقابلالتى"ليبر"أخرىقراءةوفىأريبو"القديمةالمصريةالكلمةمنفشتق

"ليبيا!.العربيةوفىاليبوس،اليونانيةوفى"لربيم"العبريةاللغة

مصرىئقشفىجاءالاسملهذاذكرأولأنعلىالمؤرخونيتفقويكاد

أطلقوقد.ليبو(أوريبوةإسمذكرفقد،الثانىرمسيسعهدإلىيرجعقديم

تتابعذلكبعد،المصرىالجيشفىعملتالتىالعسكريةالفرقإحدىعلىالاسم

الليبيةالقبائلعلىليدلالقديمةالمصريةالآثارعلى"الليبو(أو"الريبو"إسمظهور

عصرفىأخرىإفريقيةشعوبأسماءمعذكرهجاءثم.برقةجبلتسكنالتى

الثانى.رمسيسالملك

علىوعثرإفريقيا،شمالإلىهجراتهمقبلالفينيقيينإلىالاسمأنتقلوقد

إلىالاسمانتقلالفينيقمِنطريقوعناليبى(.لفظفيهاوردمتعددةفينيقيةنقوش

العصروفى.مواضععدةفى"ليبيا(اسم"هيرودوت"ذكروقد.الاغريق

الاغريق.طريقعنهوكماليبيااسمالرومانأخذ،الرومانى

هوبينهمالمألوفكانبلالمسلمينبينبكثرةمستخدما"ليبيا(اسميكنولم

)طرابلس(.و"برقة"اسمأستخدام

واستمرتإبشخدامهشاعتدةليبيا"اسميكنلمالعشرينالقرنبدايةوحتى

البلاديسمىكانالذىالفديمالإسلامىالأسلوبتتبعالليبيةالأقاليمتسمية

."طرابلس"و"برقة"يستخدمونالكتابظلولهذا.عراصمهابأسماء

فىكبيرةمساحةالليبيةالعربيةالجمهوريةتشغل:رأهمبتهالبلادموفع

النيجرحدودحتىالشمالفىالمتوسطالبحرفىتمتدوهى.الافريقيةالقارةشمال

تونسحدودحتىالشرقفىوالسودانمصرحدودومن،الجنوبفىوتش!اد

تاريخها.فىمهمادوراالبلادلهذهالجغرافىالموقعلعبوقد.الغربفىوالجزائر
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فىالتاريخعصرالشرقىالجزءسكانيدخل:الميلادقبلالليبيةالقباثل

هى:رليسيةمجموعاتأربعة

الحصونصلابةباسمالمعروفةاللرحةعلىالاسمصجلوفد:التحنر

التذكارىالنصبعلىوذكر.نارمرللملكالأسطوانىالختمعلىوجاءوالغنائم

وقدالتحنر،شعبأى"تحنير"الاثنولوجىالاسماشتقومنه،منتوحتبللملك

الحديثة.الدولةعصرحتىتتواصلاَثارعلىطريقةمنبكئركتب

وكانوا،قصيرةولحىمجسعدبشعريظهرونوكانوا:ولباسهمملامحهم

القدماءالمصريينبشرةلونئفسلهموكان.الخصرحولمشدودا)رارايلبسون

الركبتين.إلىالحزامويتدلىالخصرعندحزاميشدهالوسطحوليإراراويرتدون

علىذلكويدلالأولىالأسرةزمنمنذوالتحنوالمصريينبينوطيدةعلاقاتوثمة

بأنالقولإلىيدعومماالفحْاريةوأوانيهموملابسهمأسماثهملينالكبيرالتشابه

التىالآلهةفىمعهميشتركرنكانواكذلك.واحدجنسأبناءوالتحنوالمصرلين

الماشيةوتربيةالرعىمنبسيطإقتصادعلىالتحنوقبائلأعتمدكما.يعبدونها

الأشجار.وزراعةوالأغنام

منقبيلةوهم.الميلادقبلالأولىالألفإلىيعودلهمذكرأول:التمحو

العلماءاتفقوقد.الأحمروالشعرالزرقاءوالعيونالبيضاءالبشرةذوىالليبيين

الليبية.الصحراءفىأالتمحر"أرضتحديدعلى

الصرحعلىالأسماءقائمةضمنجاءالريبولاسمأولذكر:الليبوأوالريبو

شعربأسماءمعذكرهموجاه-الثانىرمسيسللملكأبيدوسمعبدبنالثانى

.السادسرمسيسالملكعصرفىافريقياوبلدان

ويلبسونررقاء،عيونهمأحمر،شعرهم،البشرةبيض:ولباسهمملامحهم

الأكتافأحدتاركينمختلفهَبرسوماتالمزينالطويلالرداءوفوقهاانقصيرةالنقبة

الوشم.يزينهاوالأذرعوالأيدى.عاريا

برقة.منطقةيسكنونكانوااللي!وأنضلىالعلماءيجمع:الليبرمناطق

أمنحتبالملكعصرمنفخاويةآنيةمنجزءعلىاسمهمذكر:المشواش
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وشعبمصربيناقتصاديةصلاتهناككانتبأنهالاعتقادعلىيدلمما،"لثالث

.المثراش

يظهرهابرمدينةجدرانعلىالمصورةالمشاهدمن:ولباسهمملامحهم

أقدممنذليبياشعبالمصريونالرسامونبهايميزالذىالخصاثصبأهمالمشراش

والرداءوالارارالصدر،علىالمتقاطعةوالأشرطة.المدببةاللحيةوهىالعصور،

بالريش.الرأسوتزيين،الطويل

وأنالليبيةالصحراءمنالشماليةالمناطقسكواالمشراشأنالمرجحومن

الحالية.تونسمنطقةالىفرباامتدتديارهم

هذهمرطنتحديدحرلالآراءوترددت-الليبيةالقبائلإحدى:الأسبت

منطقةيقطنرنكانواأنهمقالمنومنهم.برقةإقليميسكنونأنهمقيلفقدالقبيلة

أقامواقدالأسبتأنيقولمنومنهم.المغربلبلادالإسلامىالفتحقبلالحجار

وتوكره.درنهبينالأخضرالجبلحول

القادمةللهجراتمسرحاالمنطقةكانتحينالقدمفىموغلةسلالة:القبت

.والجنوبالشرقمن

ساحلعلىلهممخصصةأماكنفىالريبوتتبعالتىالقبائلاحدى:القهق

فىبينهافيماتتشابهرلكنها.كثيرةقبائلتوجدلأنهالقبائلبهذهنكتفىولعلنابرقة

رالملابس.الملامح

علىيتقاطعانشريطانيستخدمالرجلكان.آ:ق0003سنةالملابس

منبحافتينيحيطأفقيةبخطوطيحلىشريطوكلالظهرحولولجلتفانالصدر

حزامالخصروحول.الأصدافمقا!غيرةالدوائرمنصفوالخارجالدأخل

الارار.وشد،الجانبعلىدائريةنصفصغيرةجعبةلتثبيت

تبدأنقبةإلىبالاضافةالرجلارتداهالذىالزىنفسترتدىفكانتالمرأةأما

والارار.الجعبةيشدالذىالحزامويثبتالركبتينأعلىإلىوتصلالوسطمن

ولمالصدرعلىالمتقاطعينبالشريطينالرجالأزياءمنالأطفالاكتفىوقد

.الرجالارتداهالذىالاراريرتدوا
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يغطىمسشرسلكثيفضعرالسواءعلىوالنساءللرجال:الشعرتصفيف

الجباهعلىوينسدل.الأذنحولتلتفأنبعدالصدرعلىمنهوتنسدلالكتفين

بالوجه.تحيططويلةلحىوللرجال.الشعرمنخصلة

والتىالطويلةالقلائدالسواءعلىوالرجالالنساءارتدى:الرينةوسائل

قبلوتعقدواحدةجديلةفىتجدلشراثطثلاثةمنوتتكرنالخصرالىتصل

الشريطانفوقهاويمر،الوسطإلىأهداببهيئةالجدبلةاطرافتسترسلثمنهايتها

.المتقاطعان

قدماءأساوركبيرحدإلىتشبهعريضةبأساورالرصمغالليبيونويزين

المصريين.

يشبهالذىالرأسغطاءيرتدونوهمالمصريةالآثارعلىالمشواشويظهر

الشعربدونالجلدمنلحافاثيابهافوقترتدىفانهاالمرأةأما.العربيةالكوفية

الذىالنعامبريشيتزينالنساءمنالمشواشوكان.صارخقرمزىبلونوصبغ

.متعددةإجتماعيةدلالاتذاتأوضاعفىالرؤوسعلىيثبت

أالتمحو!قبائلوظهورالشرقنحوواسعةبهجراتالفترةهذهتميزتوقد

المصورالمنظرهوالفترةهذهفىالليبيةالقبائلإحدىأزياءخصائصحفظأثروأول

أالأول"إمنحاتالملكعصرإلىويرجع.حسنببنىحتب()خنوممقبرةفى

وأطفالهمبنسائهممصرأرضإلىالمهاجرينالليبيينقبائلمنقافلةتظهرحيث

قبيلةمنالقافلةهذهأنالعلماءويعتقد.والماعزوالأغنامالماشيةمنلديهمماوكل

يرتدىالنقشهذاوفى.الزرقاءوالعيونالفاتحوالشعرالبيضاءالبشرةذوىالتمحو

يتركبشِماالأيسر،الذراعوتغطىالساقينمنتصفإلىتصلالتىالجلاليبالرجال

أطرافهاالساقينمنتصفإلىتصلنقبةالنساءوترتدىعاريأ.الأيمنالذراع

تثبتالسلالوهذه،ظهورهنخلفسلالفىأطفالهنويحملن،مزركشة

بيدها.السلةقاعدةالأمتسندبينماالعنقحرليلتفشريطبواسطة

جدائلمنهتنسدلبينماالعتقمنتصفإلىيصلقصير:الشعرتصفي!

النعامريشمنريشاتأربعتثبتبينماالقواقعببعضالشعرويزينالصاععلى
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ويزين.أطرافهمنويلفالظهرعلىينسدلفشعرهنالنساءأما.منحرفبشكل

خيط.فىوينظمصغيربحجرأعناقهموالنساءالرجال

ويغطىالضيقالطويلالرداءارتدوا:م(.!5014-؟)425الملابس

عاريأ.الآخرالكتفيتركبينماالكتفينأحد

جدائلهيئهَعلىويصففالعنقمنتصفيغطىقصيرالشعر:تصفيف

.النعامبريشالشعرويزين

أحدويغطىالكعببنإلىطوبلرداء:ما.ق1325-0137)الملابس

بخطوطمزركشبشريطحافتهرينتوقد،عاريأالآخرالكتفيتركبينماالكتفين

أعلىإلىوتصلالوسطمنتبدأقصيرةنقبةتبدوالرداءهذاوأسفل.هندسية

رفيعة.بكسراتمحلاهالركبة

علىجديلةمنهتنسدلبينماالجبهةيغطىقصيرأكان:الشعرتصفيف

.قصيرةلحىلهواغلبهمالصدغجانب

ضمنالليبيونظهرمحب!احورالملكمقبرةعلىالمصورالنقشوفى

مصر.إلىجاءتالتىوالزنجيةالآسيويةْالشعوب

القطعة،،قطعتينمنالرداءيتكون:.م(اق892-)1318الملايس

الحرملةوتنسدل.يعقدانشريطينبواسطةبالرقبةتحيطحرملةعنعبارةالعليا

منالثانيةوالقطعةالوسطحتىمنهاالخلفىالجزءيصلالصدربينمانصففتغطى

والنقبة،بحزامالخصرحولوتثبتالقدمينالىتصلطويلةنقبةعنعبارةالزى

فقط.والازارالحرملةيرتدىالبعضوكان،الأماممنمفتوحة

ويغطىالعنقأعلىإلىليصليسترسلقصيراًالشعركان:الشعرتصفيف

تثبترأسغطاءيرتدىوهوالليبىالقائديظهربينما.جديلةمنهوتنسدلالجبهة

والجميع.الكتفينإلىشعرهوآخربقلنسرةرأسهيغطىمنومنهم.الريشفيه

المنسدلة.الشعرجديلةلهم

الشعوبضمنالملوكبوادىاالأول"سيتىمقبرةفىالمصورونالليبيونأما

أربعةويمثلهمالليبيونثمالزنوجثمالأسيويونثمبالمصريينتبدأوالتىالأربعة
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الليبية.الأرياءعنكثيرأختلفأرباءبمأنونجدأفراد

ماوأهم.مختلفةبأشكألا"لأساورالليبيوناستخدم:الز!ئةو(دبىاتالجلى

والاقوالفخذوالرصمغوالكوعوالعضدالكتفيزينالذىالوشمهرالنظريلفت

مختلفة.هندبيسةبأشكالوالكاحل

جدرانعلىالمصورةالمشاهدتسجل:آ(.ق8501-0012)الملابس

والتىالضيقةالطويلةالارديةووئدونوهمالليبيونظهورهابربمدينهال!بيرالمعبد

علىويثبتالأيسرالكتفتحتطويلتفالجسدعلىوينسدل،الكعبينإلىتصل

.قصيرةنقبةالرداءوأسفل.الجنبهنمفتوحوالرداء،بحمالةالأيمنالكتف

حاشيتهويزينأصفر،أوأخضرأوأررقأوأبيضيكونأنإماالخارجىوالرداء

بعضوفى،الأررقاللونمنخطانوالخارجالداخلمنيحدهأبيف!شريط

مافغالبأالنفبةأما.الشريطلوننفسمنأفقيةبخطوطالشريط-فىينالأحيان

الذىالشريطبنفسالنقبةحاشيةوتزين،الخارجىالرداءلونعنلونهايختلف

الخارجى.الرداءيزين

تمامأالشعرحلقعادةالفترةهذهفىالليبينبينسادت:الشعرتصفمف

كلتفأخرىتارهومرسلةتار.مجدولةفنراها،طوكلةجمانبيةبجديلةوالإحتفاظ

.صغيرةبحلقةأعلىمنالجديلةخصلاتوتضمحلزونيبشكلطرفها

لهالطويلالضيقالرداءمنالأحوالأغلبفىيئكون:القبيلةركيسر!

بالأشرطةصدرهيزينكماوالازار،الرداءيشدبحزامالوسطويضمواحدةحمالة

الرداء.لمحت،المتقاطعة

معالكتفينعلىالمسترسلالكنيفالشعر:الف!لةردبسئ!عرتصفهفط

بالوجه.تحيطالتىاللحيةمع.الجبنٍتزينالتىالخصلةاختفاءمعالجداثلوجود

بالريئى.الشروتزين

محلىخطينفىبوشمالكوعوتزينن.المسئديرةالأقراطاستخدت:افلى

الدوالر.أنصافشكل

حتىالأسراتقبلماعصرمنتمتدفترةخلالالليبينأزياءوباستعراض
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القبائلأكلببهاظهرتالزىفىمشتركةسماتالىتشيرالحديثةالدرلةنهاية

قطعمنصنعتأنهاوالمرجحالصدرعلىالمتقاطعةالشرائطوجود:وهىالليبية

جديرهوومما.الجلدمنطريلشربطفىينظمونهاوالحجرالاصدافمنصغيرة

القدماء.المصريينبينالمظهرهذاتقابللاأننابالذكر

القدماء.المصرينعندعرفتالنقبةوهذهمختلفةبأطوالالنقبةاستخدام

المفتوحالطويلالرداءاستخدم:.مقعشرالحادىالثرنبدايةحتىالملابى

يكونالأحيانبعضوفى.واحدةبحمالةا!تافأحدعلىوالمثبتالجانبمن

الآخر.دونالذراعينأحديغطىكمبنصفمزودا

مصدروعنالارار.هذاارتدواقدالقدماءالمصريينأنالمعروففي:الارار

معتجاريةعلاقاتلهمكانتالليبيينأنإلىالمصريةالاَثارتشيرالثيابهذه

نأعلىالنقوشوتدل.الشمالفىالبحروشعوبومصرالجنربفىالسودان

الليبيةالأرياءبينواضحفالتشابهأيضاسوريامنالأقمشةعلىحصلواالليبيين

وهن،حسنبينى"حوتب!خنوممقبرةعلىظهرنآسيوياتلسيداتأزياءوبين

الكتفيتركبينماالعضدمنتصفإلىوتصلا!تافأحدتغطىثيابايرتدين

عاربا.الآخر

بينتجمعهندسيةبرسومالأثوابهذهمنهاصنعتالتىالأقمشةوزينت

الليبيةالعلاقاتأنإلىيشيرمما.الرمادىواللونوالأحمرالأبيضاللونين

قدما.كثرتكونقدالآسيوية

أسلوباالمختلفةالليبيةالقبائلاتبعتالعصورأقدممنذ:الشعرتصفيف

وهوالأخرىالشعوبمنمخيرهمعنميزتهموقدالشعرتصفيففىمعينا

الشعر.لتزيينالريشواستخداموالجدائلالخصلاتاستخدام

غيرهمعنيختلفبأسلوبالمنسقةواللحيةبالشاربأيضاالليبيونتميزوقد

.الأخرىالشعوبمن

أسرفواوقد.والأحزمةوالأقراطالأساوراستخدموا:الزينةوأدواتالحلى

الافريقى.الشمالسكانبينشائعةتزالماعادةوهىبالرشمأجسادهمتزيينفى
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بأسوارمحاطةساحليةمدينةهى:طرابلسليبيا:فىالحضاريةالمراكزأهم

لهاكانالتىالمساجدأقيمتالثقافيةالناحيةومن.والصهاريجالآبارمنكثيربها

ليبيا.نىالاسلاميةالحياةفىمهمادورأ

والأرجلبالأيدىتستعملالتىالأفقيةالأنوالاستعملت:النسبج!ناعة

والحرير.والصوفالقطنالمستعملةالخاماتأهمومن.الآنإلىموجودةتزالولا

الأقاربمنكبيرةأعدادأالمناصبةلهذهيدعى:طرا!لسى)أفراح(أعراص

منالطويلةبالسلاسليتزينوهنالمتألقاتالسيداتالحفلهذافىفيظهررغيرهم

ودبابيس.الذهبمنالكوعإلىوأساور.الثقيلةوالأقراط.والعقودالذهبيةالنقود

لهاكماملاالتىوالتقاصير.الازرقالحريرمنوالملابس.والذهبالفضةمن

حوالىمعكثيفاتطريزأالمطرزةالخمريةوالقطنيةالفاخرالمخملمنوالمصنوعة

فهىالقيمةالملابسمرتديةوهىنضرةبدتوقدالعروسوتبدو.خفيفةحريرية

فىالمعلقالفضىوالدبوس.الحريرمنوسروالوقميصالمخملىالرداءترتدى

رالعقودالذهبيةوالأقراط.الذهبىوالحذاء.الموشاهوصدرتهاشعرها،ضفائر

الذهبمنالمصنوعةالخواتموكذلك،وسلاسلالذهبيةالليراتمنالمصنوعة

معينة.بطريقةيلبسالرأسعلىوغطاءالألبسةمنالزاهيةوالألوان

منضيقةعباءةعنعبارة:لباسهم:لبببابصحراءبسكنونالدبنالأفارقة

منقطعةوجههحولطيلفأورأسهعلىمنهمواحدكلويضعالخشنالصوف

عمامة.شكلعلىالأسودالنسيج

القطنمنالاكمامعريضطويلبقميصغيرهمعنالأشرافويتميز

لهاويتخذونالابلغيريركبونولا.السودالنمنتجارالقمصانبهذهيأتىالأزرق

خاصة.سروجا

منخيامهمويصنعونجدأ.الرقيقالسمارمنحصرعلىالقومهؤلاءينام

هؤلاءويقض.النخلجذوعفىتثبتالتىالخشنةالأليافوتلكالابلوبرنسيج

الصيد.فىكلهاحياتهمالرحالة

منطرفيحجبونأسودلثامارؤوسهمعلىالقومهؤلاءأشرافيضع
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أبدأ.اللثامينزعونولا،العينينغيرمنهايرىلاالتىوجوههم

عادةحسبحسنالباسافيرتدينالعربهؤلاءنساءأما:نسا،هملباس

أزرقأوأسودخمارأفوقهويرتدينا!مامواصمعأسردقميصعنعبارة.البلاد

بمشبكيمسكحيثالخلفومنالأماممنكتافهنعلىهدبهويجعلنبهيلمَحقن

رجلا.رأينإذاباللثامويحتجبن.فنيةبطريقةيصنعفضى

علىنساءهميحملونفانهمآخرإلىمكانمنيرحلونالعربكانولما

تستخدمةلاصغيرالهودجوهذا.جداجميلةبزرابىتغطىكسلالالهودج

ويقلشجاعتهملتزدادحروبهمفىنساءهمويصحبرن.واحدةإمرأةإلا

خوفهم.

فىوخواتمآذانهنفىالفضةمنعديدةأقراطايضعن:رالحلىالرينةأدوات

عاداتمنعادةهىوهذه.أرجلهنفىوخلاخيلأيديهنفىوأساورأصابعهن

الأفارقة.

أنهنالنساءهؤلاءعادةمن:ولباسهنرحليهنالزواجفىالنساءعادات

وايديهنواذرعهنوصدورهنوجوههنبالحناءيخضبن،أزواجهنإلىالزفافقبل

البلادهذهفىوالحضرالأشرافأنغير.عندهمالمستحسنةالأشياءمنهذاويعتبر

بعففىوانما،الطبيعىببياضهنمحتفظاتنساؤهموظلت،العادةهذهيتبعوالم

تشبهمستديرةزينةخدودهنوسطفىبهويرسمنخضابا،يستعملنالأحيان

.الزيتونورقةشبهالذقنوعلىمثلثاشكلاالحاجبينوبينالدينار

هذهوالأشرافالعربالشعراءويمدح،كاملةالحواجببعضهنبهوتخضب

يومينمنأكثرالزينةبهذهيحتفغلنلاأنهنغير.جميلةأنيقةالنساءوتراها،العادة

ليكنذلكويفعلن،أبنائهنأولأزواجهنإلاهذهإبرازيستطعنلالأنهنثلاثةأو

جمالهن.منكئيرأتزيدالزينةهذهوانجاذبيةكثر

هؤلاءيعيشرمصر:البربرلينالراقعةالصحارىيسكئونالدينالعرب

والجمالالغنمويرعون.وعرةقاحلةيسكنونهاالتىالبلادلأنفقيرةعيشةالعرب

المرعى.بقلةالقليلإلاتنتجلالكنها
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إبلهمفوقيرتحلونبدوقومهمالطرارق:معيئعنهموكيفيةالطوارقنشأة

وهمإِفريقياشمالفىالكبرىالصحراءوحشةالعالمقفارأشدمنواحدةوسط

وقد،فرسانفهمللصحراءالجنوبيةالحافةفىمنهميعيشمنأما.خبراءأبالة

كلتخث!اهموأصبحواالقديمةالقرافلعلىالسيطرةمرةذاتالطوارقأستطاع

منالايهاجمونلاالطرارقأنغير.الآنإلىيزالونرلاالصحراء،شعوب

البلحتجارةهنقوتهميكسبونالطوارقأنورغم،القرافلأصحابمنيخاصمهم

الطويلةرماحهممثلالقديمةبأسلحتهمبحتفظرنيزالرالاأنهمإلاوالحبوب

مني!مونوهم.الجلديةودروعهم.الصليبيينسيرفمثلالحدينذاتوسيوفهم

القامةوطوالسوداء،وليستسمراءربشرتهمأطلسجباللبربرالعنصريةالناحية

ررقاء.عيونولبعضهمسوداء،وشعورهم،رشاقةحركتهمفى

مناشتقتالتىالقديمةالخاصةإبجديتهمللطوارق:ا!طوارقعندالكنابة

منأوالعربيةمثلاليسارإلىاليمينمنكتابتهاويمكن،القديمةالقرطاجيةالكتابة

الكتابةمثلأسفلإلىأعلىمنأوالأوروبيةاللغاتكتابةمثلاليمينإلىاليسار

الصينية.

دانالصحراءفىمضروبةخيامفىالطوارقمعظميعيش:والأتباع6الساد

يحميهمكبيرسيدالطوارقمنجماعةولكل،كراخفىيعيشبعضهمكان

لسيدبالولاءيدينونالذينالأتباعمنعدديوجدكما.النبلاءمنبلاطبهويحيط

ومن،زنجياتتزوجواأسلافهملأنالنبلاءمنلوناأدكنالأتباعمنوكثيريحميهم

ثمالبربرأولتبعهمالذينالزنوجبينكانواالصحارىسكانأولأنالمحتمل

هذهومن،الصحارىأهلبينالإسلاميةوديانتهملغتهمنشرواالذينالعرب

.اليومالصحراءفىتعيشالتىالمتباينةالقبائلنشأتالمختلفةالشعوب

واسعة،ا!ماموفتحة،الساقينمنتصفإلىبصلرداء:الطرارقرى

الرأسغطاءأما.طويلحذاءمعالفضفاضالسروالالرداءهذاتحتويلبس

وتثبت.الرأسحرلالسادةالقماشمنالعمامةحولهاوتلفالكوفيةعنفعبارة

ويتسلح.بالشراريبوينتهىالمخططالشالكتفيهعلىويرتدى،الوجهعلىواللثام
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والبندقية.بالسيف

القماشمنوسطهاحولطويلب!رارالمرأةتلتف:الطوارقنساءملابس

قطعةيلبسونذلكوفوق،كمامبدونكالسترةيبدواَخراراراترتدىوقد،الأررق

رلكنهن،الابرةاستخدامفىماهراتلسنالطرارقونساء.كالمعطفالثيابمن

الزخرنية.الجلودأعمالفىبارعات

الخاصةطريقتهنولهنبالحلىمولعات:الطرار!نساءعندوالنزينالحلى

وأرجلهنأصابعهنويخضبن،النحاسخاممنمسحوقاوش!تخدمنالتزينفى

بالحناء.

ماعادةالصغيراتالفتياتأما.بارعاتموسيقياتالطوارقنساءمنوكثير

الموسيقى.ويعزفنالشعرينشدن

!ه"ي!
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ليبيافىالاذلاء

لبي!ا:لىالرجالأردية

لفصلمنهالمستعمل،سواءالرجالىالرداءعلىيطلقشعبىلفظ:الحولى

الشاهبلوغعندالباديةفىأخذتالتسميةهذهولعل.الصيففصلأواششتاء

هذهعملفىأصوافهاوإستخلاصللجزمهيأةثكونعندما.عمرهامنا-ضل

)بالحولى(.المعروفةالأردية

تذكر-الغالبفىكانتالشعبيةالألفاظهذه"أن:شلابىسالمويقول

،عامبشكلالليبىالوطنىالزىمنهيتكونالذىالأساسىالعنصربأنه)احولى(

نوعايكتسب،الأجيالعبرمتوارثابقائهعلىوالمحافظة،بهالاهتمامكانولفذا

غيرالأرديةمنوالحرلى.(الأخرىالوطنيةالأزياءأنماطبينالواضحالتميزصت

منالمتقدمةأطرافهأحدبتمريرتتمحيث،الجسمعلىتشكيلهايتموالتىالمخيطة

الصدرعلىربطةفىوالتحامهاالكتفعلىمنهالمتدلىبالطرفليلتقىالابطتحت

يشبهالرداءهذاولعل.صغيرامكوراشكلاالربطةهذهوتأخذ.اليسرىالجهةفي

أسماءتتخذالرومانيةالترجاوكانت.القديمةالرومانيةالتوجارىارتدائهفىكثيراً

رالرداءالرومانىالرداءلينالمقارنةأوجهأننجدالقياسيَةالنواحىومن.ةف

التشكيليةالناحيةمنبينماطولا،أقصركانالرومانىفالرداءنسبيأ.تختلفالليبى

المعروفةالصدرربطةمرضعأنإلىإضافةالجسد،علىالتفافاأقلنجده

)الحولى(ربطةموضعبينما.اليمنىالجهةعلىكانالرومانىللرداء)باشتوكامية(

العلوىطرفهطىذلكعلىعلاوةتموقدالصدر،مناليرىالجهةعلى!نحيبى

ماوهو،الرأسقمةليغطىرفعهيفضلواحيانأ..والكتفينالظهرموضعشيغطى

علىقائمينهلالينأوقوسينهيئةعلىتشكيلهويكون)النقاب(بلفظيعرف

فيكون)الحولى(طولأما.(الشوكاتبو)إنقابويسمىالرأصجبهةصنبى

القياساتهذهأنعلىتقريبأ.مترينحوالىفيكونالعرضأماأمتارخمسةالىش

الرداء.هذايستخدمالذىالشخصعلىتعتمدوانماثابتة!يست
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الفضةأوبالقصبالمزركشةالفضفاضةالسراويلالرجالويلبس:السروال

منوالزبونالفرملةيرتدونفانهم،حرارةالأيامأشدفىرحتى.الشرائطأو

هذاكلومع.السراويللرنمعتمامأيتعارضماركالبأاللونالزاهىالجوخ

الملابس.بهذهمثقلاالجسميكونوبذلكبالحولىيلتفرن

انتشارأالشعبيةالآلفاظكئرمنويعتبراللحولى(آخرلفظوهو:الجرد

للرداءنزعهأثناءالحائكبهيقومالذىالفعلالىاللفظهذامعنىيرجعأنويمكن

.)النولى(من

بل،الخليجدولبلادجميعفىتس!خدموالتىالعباءةعنوالمعروف:العيى

منمفتوحواسعرداءعنعبارةأنها.الأخرىالبلادمنكثيرفىترتدىأصبحت

إلىطولهايصلالمعتادةوالعباءةمنهاالأيدىلخررجفتحاتوللعباءةالأمام

وأ)الحولى!مننوعهىعنهاالتحدثبصددنحنالتى)العبى(ولكن.الكاحل

أوجهأنإلا.الشتوىبالاستعمالالخاصةالثقيلةالأصوافذاتالرجالأرديةمن

البيضاءأصوافهالونبينالفرقفىينحصر)الحولى(وبينبينهاالاختلاف

بلونتحتفظ)العبى(انحينفى،البياضإلىيميللونهدائما)فالحرلى(.والرمادية

(الحمرة)بالعبىوتعرفأحيانأالحمرةإلىتميلالتىالرماديةأوالبنيةأصوافها

غنمها.لأصوافالمختلفةالألوانبحسبوأحيانأ

وعلى،الباديةمناطقبعضفى)العبى(علىيطلقآخرلفظوهو:الوزرة

منها.الجبليةالمناطقالخصوصوجه

بأشكالهيعرفبلدىقميصعنعبارة:السورية:ومنها:القمصان

وهذا.والبادية،طرابلسبمدينةضاحيةوهىوالمنشية،المدينةفىالمعروفةالتقليدية

كثيرةوأنواعأشكالوللقمصان.الركبتينحتىالسروالفوقينسدلالقميص

.التراثمشجبعلىألبسة:شلابىسالممرجعإلىالرجوعويمكن

والحربرية:الصرفيةالحلل

والفرملة)الزبونمن)الكاط(ويتكونالاصلتركىلفظوهو:الكاط

اللونوحدةيجمعهاالتىالملابسمنمتجانسةمجموعةى6و(والسروال
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رجالملابسمنوكانت،الرطنيةالملابس!من)الكاط(كانوقد.والزخارف

ومما.العثمانىالحكمأثناءفىوغيرهمالبحرفىالعاملينالرجالربعض،الدولة

التقليديةالألبسةتضموالتىأخرىمناطقفىنحدهاالأرديةهذهأنفيهضكلا

منبأخرىأوبطريقةانتقلقدمنهاالكثيركانبلبعضها،عنكثيراتختلفولا

المغربمنطقةفىنجدهاماوغالبأ-عنهاالبعيدةوحتىبلالمجاورةالمناطقوإلى

العئمانيين.طريقعنالبلادهذهإلىانتقلتالأرديةهذهأنوكالبا.العربى

وغيرها.وألبانياالبلقانمناطقفىفظهرت

منالأنماطهذهأنتقالأسرارإليهميرجعجميعاهؤلاءأنفيهشكلارمما

ومنإليها،وصلواالتىالبلادكلنىصناعتهالانتشارالأمكانياتوإتاحة،الألبسة

بسوقييعرفلصناعتهاأسراقرواجمنطرابلسمدينةفىلهاظهرماذلك

.التركرسوقالعربسرقبينحاليايقعرالذىالفرامل

لأنهاالصدرتغطىولارالجانبينالظهرتغطىسترةعنعبارة:الزبون

الصدرىالقفصتحتإلىالسترةهذهطولويصلأرراروبدونالأماممنمفتوحة

تقريباسنتيمتراتسبعةبقدرطويلةفتحةنهايتهافىتصلضيقةكمامولهاقليلاً،

مبطنةوتكون،داخلىجيبمنهاجانبكلعلىيوجدوبالسترة.أزراروبدون

جميلة.بزخارفالخ!ارجمنوموشاه.الداخلمن

الذين،المدينةأهلقبلمنمبتدعةلأنهانظراالاسمبهذاسميت:البدعية

أنهاكما.الصيففصلفىعنهبديلالاستعمالها)الزبون(كمامبقصقاموا

)الفرملة(.عنبديلاأحيانأتستعمل

تغطىولا،والجانبينالظهرتغطىكمامبدونسترةعنعبارة:الفرملة

قليلاً،الصدرىالقفصتحتإلىالفرملةطولويصل-أرراروجودبرغمالصدر

الزخرفىالفنجمالياتضمنتدخلوقدالجانبينفىجمغيرتانفتحتانويرجد

جيبوجودإلىإضافةداخلىجيبمنهاجانبكلعلىويوجد.بهاالخاص

الساعة.لحفظيستعملالفرملةمنالأيسرالجانبعلىيكرنصغيرخارجى

رجميلة.مرشاهبزخارفالخارجمنبهاوتكونخاصةببطانةالفرملةوتبطن
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بدونهما.ارتدائهاويمكن،البدعيةأوالزبونتحتالفرملةهذهوتلبس

أرياء:نصرثريا:الدكتوراهرسالةفىالسروالالىالرجوعيمكن:السررال

.للرجالالتركبةالأرياء:نصرثريا:بحثالىأوالعثمانىالعصرفىالنساء

الردفين،موضععندالاتساعببعضعامبشكليتميزالليبىالسروالأما

نأإلى،عليهملتصقشبهالساقموضعإلىيصلحتىفشيئأشيئايضيقوالذى

الركبتين،إلىالمنسدلالقميصأطرافتغطىبينما.الكاحلموضععندينتهى

ينمجميلرخرفىبشكلموشىبعضهيكونالذىالسروالهذامنالعلوىالجزء

صانعه.إبداععن

وتقفلرالصدر.الظهروتغطىالجوخمنتكونتدسترةوهى:الصدرية

رواجاالصدريةهذهتلقولم.كمامالصدريةلهذهيكونولابأررار.ْالأماممن

ومحدود.ضئيلبشكلالاقديماطرابلسمدينةفىلإستعمالها

:الرأسأغطية

الإسلاميةالدولوفى.الخليجدولبلادجميعفىاستخدامهاشاع:الطاتية

عمائمبدونوا!شخدمت.شتىوألوانأنواعمنوكانتأيضااستخدامهاشاع

وبعمائم.

وتسمياتأنماطااتخذتوقدالأنواعمختلفةطراقىليبيافىاستعملتوقد

يلى:ماومنهاأيضا.مختلفة

أما.وضواحيهاالمدينةلأهلالرأسأغطيةمنقديماكانت:الحمرةالطاقية

السميكةالأصوافمنوتصنع.محدوداشكلايأخذفكانالباديةفىاستعمالها

دائرياشكلاًوتأخذ،الداكنالأحمرباللونوتصبغ،غليظةطرةلهاتكونحيث

تعلققد)الطنقورة(وتسمىصوفهامنصغيراًزرأبأعلاهايظهر،الرأسقمةعلى

البوسكل(.أو)بالنوارةلبسهاحالةفىالمعروفةالحريريةالزهرةبها

الارتفاعفىتقلأنهاالا.الحمرةالطاقيةصفاتتحملوهى:الحرةالطاقبة

القانى.الأحمرإلىلونهاويميل.السابقةالطاقيةعنبسيطبفارق

ومابنغارىمدينةفىالحمرةالطاقيةعلىاطلقتالتىالألؤأظأحد:الشنة
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تصنعالتىالطاقيةهذهمنبلىبماطرابلسمدينةفىاللفظهذايعنىبينماحرلها.

فاتح.أحمربلونوتصبغ،كليظةبطرةالصوفمن

غطاءباعتبارها)الطاقية(علىالباديةفىتطلقالتىالألفاظمن:الكبرص

.الرأسقمةعلىيكبس

الأحمر.اللوندرجاتمنمختلفعددويأخذقديماسم:الكلبوش

الانطباععلىالدالباسمهاالباديةفىمعروفةالطاقيةهده:التاجورية

الصوفمنتحضيرهاويتم.صناعتهاتوارثواقدكانواتاجوراءأهلبأنالسائد

إعدادهايتم،صغيرةبزهرةأعلىمنينتهى،مخروطىشكلعلىيدويا،الخالص

البرد،لتقىالشتاء،لفصلخصيصاالطاقيةهذهوتسحعمل.النسيجنفسمن

.الحرثموس!مأثناءوبخاصة

الباديةفىالتاجوريةالطاقيةمنانتشارأأوسعالنوعهذاكان:المصراتيهْ

أهلبأنالساثدللانطباع،الاسمبهذاعرفتوقد.سواءحدعلىالمدنوقرب

القطنيةالأقمشةمنأوالكتانمنيدويأصناعتهاويتم.صناعتهاترارثواقدمصراته

الأزرقباللونوتزخرف)الخيوط(منبزهرةأعلىمنينتهىمخروطىشكلعلى

أحيانأ.والأصفرالأخضرأو

وأالكتانمنيدوياصناعتهايتمالرأسأغطيةمنخفيفنوع:المعرقة

وزخرفتها-الصغيرةبزهرتهاالحمرةالطاقيةوحجمشكلوتأخذالقطنيةالأقمشة

منويتضحلخفتها.نظرأالصيففصلفىالطواقىمنالنوعهذاويستخدم

ذكرهاجاءوقد.العرقلامتصاصهانظرا)بالعراقية(أخرىمناطقفىتسميتها

لها.تعرضتالتىللدراساتبالنسبةكثيراً

والعصورالفتراتمروعلىبعيدزمنمنذالعمامةعرفت:العمامة

وسلم.عليهاللهصلىالرسولعصرمنذوذلكالإسلامية

بجانبأولهايتصل،هامةتاريخيةعوامللعدةالعمامةانتشارويرجع

ثم.إفريقياشمالإلىسليموبنىهلالبنىقبائلمنالقديمةالعربيةالهجرات

تاريخمنمرحلةعبرالإسلاسالعربىبالطابعمميزةلتكونأخرىمرةعودتها
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وألواناأشكالأالعمائمأخدتوقدبثملها.إفريقيالشمالالإسلاميةالفتوحات

تبعأوأنواعهاأسما،هاتعددتوقد.لبسهاوطريقةحجمهاحيثمن،مختلفة

سبيلعلىالعباسىالعصرفىهناكفكانت.الإجتماعيةوطبقتهومركزهللشخص

ارتداءوامتد.الخ..الذمةلأهلوعمائمللفقهاء،وعمائمللخلفاء،عمانمالمثال

هذا.يومناإلىوالعثمانىوالمملوكىالأيوبىالعصرفىالعمامة

منالعمامةوتعد.المعروفةالأنماطعنكثيراتختلفلاليبيافىوالعمائم

أحيانأ،الوجهعلىلثامايتركجزءبقاءمعداثرىبشكلالأبيضالقطنىالقماش

بالذوئابة.يعرفالمنسدلالجزءهداوكان.الكتفينخلفينسدلآخرجزءوترك

العمامةلشكلنرعاوتأخذ،المسنينبعضيرئديهاالعمائممننوع:الزمالة

القطنيةالأقمشةلهاوتستخدم،الذوئابةإسدالدون)الطاقية(حوللفهاطريقةفى

المقدسة.الأراضىمنالحجابمبهايأتىوالتىالقطنمنمصنوعةشيلانأو

الطاقيةأو)الطربوش(باسمقديماالطاقيةهذهعرفت:العصماليةالطاقيهْ

الوطنفىالنوعهذاإستعمالقلوقد،للعثماذِشلانتمائهانظرأالعصمالية

العربى.

طريقعنلفظهامعأتت،للرجالخاصةقبعةعنعبارة:الكلباك

هذاالرأسوغطاء.الأزياءعلىجديدهوماكلينقلونأصبحواالذين،الأتراك

هوماومنها،والمستطيلالبيضاوىمنهاالمختلفةوالأشكالالألوانمنبعدديتميز

الأرروبية،الملابسمع)الكلباك(هذاارتداءتموقد.الفرومنأوالأصوافمن

.للرأسجديدكغطاء،الطربوشمكانحلحيث

54حوالىطولهايبلغبأهدابجميلةحريريةزهرةعنعبارة:النوارة

تعلقحيث،الأررقالصناعىأوالطبيعىالحريرخيوطمنوتكونتقريبأ،سنتيمتر

علىأطرافهابعضتنتشرأوالظهرعلىمنهاوتتدلىالحمراء،الصوفيةالطاقيةبزر

مدينةوضواحىالمدينةفىخصوصا،قديماالناسبعضبهاتألقوقد.الصدر

طرابلس.

حولها.ومابنغازىبمدينةوعرفتللنوارةآخراسم:الشنرارة
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عنأ:ضذتولعلهاالت!سميةلهذهأصلأومعنىيظهرلم:البرسكل

أوجهأما.)النوارة(غرارعلىأعدت،جميلةرهرةعنعبارةوالبوسكل.اليونانية

منإالبوسكل(كثافةنجد،ح!ثواللونالشكلحيثمنفكانبينهماالاختلاف

منأقصرالمنسدلحولهكانبينماإالنوارة!كثافةضعفتساوىالأهدابحيث

حالكةفهى)البوسكل(أهدابلونأما.انسدالهانصفبقدر)النوارة(طول

ألأصلألبانىالبوسكلأصلولعل.أررقلونذاتالنرارةكانتبينما.السحواد

المولد.ولونانى

:الأئراب

بحث.للرجالالتركيةا،زياء:نصرثريا:للجبةدراسةوهناك:الجبة

منشور.

إستعمالعرفوقد.)البرنس(باسمقديماالعربعندويعرف:البرنوص

وبدونالكاحلإلىتصلقدالحرملةمثلالعاموشكله.قديمعهدمنذالبرنوس

الرداء.هذامنجزءفيعتبرالرقبةبحردةويخاطكالطرطوررأسغطاءوله.كمام

اْزراروبدونالأماممنمفتوحاالرداءوهذا.منهتنسدلشراباتهذاالرأسولغطاء

جميلةبزخارفالبرانيسوتزخرف.الصدرعلىثابتضريطبطريقةيثبتبل

ويرتدى.والسفليةالعلويةالأطرافعلىوإلقطنيةالحريريةبالخيوطوتطرر

فصلفىخصوصأ)الحولى(فوقويلبسونهوالبوادىالمدنسكان)البرنوس(

رالفرسانالشبابوبعض،السنكبارمنيلبسونهالذينأغلبوكان.الشتاء

زفافهم.عندوالعرسان

كتابهفىشلابىسالمذكرهاوقدهذهالبرانيسمنمتعددةأنواعوتوجد

.التراثمشجبعلىألبسة

القطنيةالأقمشةمنقديماصناعتهيتمكان،شترىثوبعنعبارة:الهركة

منمفتوحأالثوبهذاويكون.القطنخامةمنداخليةبطبقةتبطينهايتموالتى

هذهوكانت.قليلأكثرأوالركبتينإلىطولهريصل،ضيقةأكماموله،الأمام

أحيانا.)الجرد(وتحت)السورية(فوقترتدى)الهركة(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-368-

ومن،العسكريونالخيالونيلبسهكانلمعطفإيطالىلفظرهو:البسطران

الشتاء.برديقىكمعطف،المدنيينمنالأفرادبعضاستعملهثم

هذاوكان.الإيطالىالاحتلالبعدإستعمالهجاءإِيطالىلفظهو:الكبوط

فضفاضأ.واسعاالرداء

غطاءشكلعلىوهو،فضفاضرجالىشتوىثربهى:.الكشابية

مفتوحكيرالثوبهذايكونبينما.الرسغينإلىتنتهىواسعةكمامله)البرنرس(

بهالسميكالصوفمنوهوتقريبأ.الساقمنتصفإلىطولهويصل.الأماممن

وقد.الأخرىالأرديةأنواعمنكيرهعنمميزايكرنذلكوعلى،طوليةخطوط

غدامسإلىانتقلومنهماوالجزائرتونس!مناطقأغلبفىالثوبهذاأشتهر

وطرابلس.

العصرفىوجدترالتىالأحزمةمنجداكبيرةمجمرعةظهرت:الأحزمة

المختلفة.والزخارفالخاماتمنالأحزمةأنواعبكثرةتميزوالذىالعثمانى

الألوانذىالخالصالحريرمنويصنعالحريرحزام:الأحزمةومق

)المور(.شعبيأالمعروفةالبنفسجية

الفضة.منبخيوطالموشىالحريرمن:بالفضةحريرآحزا

.والصوتالحريرمنمصنوعاويكون:جر!دىحزام

منمنسوجاويكون.التقليديةالملابسفوقلبسهينتشر:رلبندىحزام

.الجمالفىغايةشكلاًمنهتجعلجميلةبخطوطالخالصالحرير

القطن.منمنسوجايكونماوغالبا،العملحزام:الحزامية

القطنى،القماشمنمنسوجأويكون.السوريةفوقيرتدى:القشطة

مزخرفا.غيريكونأو.الق!لنخيوطمنملونةبخطوطويزخرف

وكان.القاتمالأحمرباللونالمصبرغالخالصالصوفمنمنسوجة:الشملة

والسائقين.الصيادينمثلالمهنأصحابيرتدي!ا

الاتى:أيضأليبيافىاستخدموقد

طرابلس.فىيستخدموكانالطبيعىالحريرمنوصنعارتداؤهلفع:الشال
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يوشىكانوالذىكشميربشاليسمىالذىالشالاستخدامأيضاشاعرقد

تحتلالشيلانهذهوكانت.المحلبةالصوفيةالشيلانتوجدكما.مختلفةبزخارف

لتزيينها.أهدابنهايتهافىويكونلتصنيعهاالفراغوقتوتشغلمهمةمكانة

الرقبةوتغطىا!تافعلىتلقىحينماللتدفةتستخدموالصوفيةالكشميروكانت

الشتاء.فصلفى

الملابسفوقلباسهاانتشر،صوفيةصدريةعنعبارة.ايطالىلفظ:الماليا

كمامبدونأوبكمامتكونوقدوالصدر،والجانبينالظهرتغطىحيث،التقليدية

يدويأخياطتهاويتمالشتاء،لفصلوتستعمل،صباغةبغيربطبيعتهالصوفويكون

سبقكماالشيلانفىمتبعأهومافثل،منارلهنفىالليبياتالنساءقبلمن

وأشرنا.

اللهجةفىوردوقد،تركىأصلىإلىاللفظهذاريرجع:الشخشير

يتموكان.سواءحدعلىوالنساءالرجالولبسهالجوربعنعبارةوهو،الدارجة

المعدنية.بالخيوطوالمزينالصرفغزلمنالمدينةنساءقبلمنتصنيعه

وتستعمل-رالمراجعوالمصادرالمعاجممنكثيرفىالتكةذكرورد:التكة

ويتم.السروالبأعلىالموجودةالثانيةفىتدككبحيثالسروالربطفىالتكةهذه

قبلمنملونةبخيوطأطرافهاوتطرزالحريريةأوالقطَنيةالأقمشةمنيدوياعملها

للعريس.تقدمالتىالهداياضمنتضعهاوالتىالليبيةالفتاةأوالمرأة

وينطقالعربىأصلهمنالتركيةاللغةعنأخذالمحرمةولفظ:المحرمة

المرأةبهاتغطىكانتالقماشمنكبيرةقطعةعنعبارةوهى-المكرمةأوبالمحرمة

.العربياتالمكرمةمكةلنساءالرأسأغطيةعنأخذتوقدرأسها،التركية

لييما:فىالنساءملابس

الألبسةأنواعمنعديدةجوانبفى،والتحليلبالسردسنعرضيلىفيما

فىتنطوىوالتى،الأفراحمناسباتأوإعتياديةأوقاتمنالمختلفةالنسائية

)ملابسمنللعروسيرصدكانماوهو)البتات(لفظتحتشموليتها

الذىالقميصعنعبارةوهو)البت(بلفظيرتبطالبتاتأنوأعتقد.(ومفروشات
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الرومانية.المرأةترتديهكانت

الليي!ة:المر،)سنعملنهاالتىالملابسبعصيلىونيما

بهتسترماوهو.والمراجعوالمصادرالمعاجممعظمفىوردوكما:اللحاف

العصورجميعفىالمرأةوكانت-البيتمنخروجهاأثناهجسدهاكاملالمرأة

إلىتختلفالتىهىالتسمياتأنيزكدوهذابالملاءةجسدهاكاملتسترالإسلامية

آخر.إلىبلدمنالمستخدمةالأقمشةنوعيةجانب

مختلفةمجموعةمنيتكرنكساءعنعبارة:الكبير16)البدلةالصدرأكسوة

منتشملهبما،والأعراسالزواجحفلاتلحضورالمستعملةالنسائيةالملابسمن

المدينةفىالمرأةتلبسها.التستمال(،الفرملة،السروال،القمجة،الصدرة)حولى

الملابسترتدىكانتوقد.والزينةللزىومكملاتحلىمنتملكمابكامل

منصدريةفوقهولبست،الرقبةعندبالذهبموشاهقمصانمنوالجميلةالفاخرة

القطيفةمن،أخرىصدريةذلكوفوق،كمامبدونسترةأووالفضةالذمب

أمااللؤلؤ،فمنالأررارأماوبالمرجانجميلأ،تطريزاًبالذهبمطرزةالأرجوانية

الشفافالرقيقالحريرمنفضفاضواسعتميصعنوتكشففقصيرةا!مام

فكانملابسهافوقترتديهكانتالذىالجردأما.والشرائطوالفضةبالذهبالموشى

القرمزى.الشفافالحريرمن

ولكنتونسوفىالمغربفىإستخدمتالأرديةهذهأنلنايتضحسبقمما

.التسمياتنفسولبعضها.أخرىتسمياتلهاالأحوالبعضفى

أثرتوربما،التركيةالمرأةترتديهاكانتالأرديةهذهبعضأنأرىوأننى

البلاد.هذهالعثمانيةالدولةفيهاحكمتالتىالفترةفىالتركيةالأزياء

عاشتالتىالكاتباتإحدىلسانعنشلابىلسالم67بصفحةوجاء

)أنبقولهاالنسائيةالملابستصف3917(-)1783أعوامعشهـمرةبطرابلس

والذهب،الحريرمنبالبلادسائدهولماوفقامصنوعقميصمنتتألفالملابس

التحتانيةالصدرة،صدريتينأيضاترتدىالمرأةهذهوكانت،اللماعالشفافوالحرير

الموشىالحريرمنالقوقانيةوالصدر!،الذهبيةوالشرائط،القرمزيةالقطيفةمن
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كلهمصنوع،يارداتبضعجردهاوعرضطولوكان،بالفضةوالمطررةبالأخضر،

وبين،بوصاتثمانىحرالىالشريطعرض،المطررةاللونالبنفسجيةالشرائطمن

كلههذاالجرد،وسطحتىيصللماعذهبىوشريط،ذهبىتطريزوآخرشريطكل

بالذهبفمطررتانالجردنهايةأماجسمها،حولينثنىعندماكريبأأثرايترك

ولهالأصفرالحريرمنسروالاترتدىوكانتتقريبأ،ياردةنصفبعرض،والفضة

أسفل.منالذهبمنفخمةحاشيةمع،الجانبحولأيضاعريضذهبىشريط

ورخرفتهابالملابسبالغاإهتماماهناككانأنهيؤكدهذاأنأرىواننى

رخرفتها.فىأيضاالأشرطةواستخداموتطريزها

سيدة)جلستوتقوللامرأةوزينةرىاَخرموضعفىالكاتبةهذهوتصف

شاباتامرأةخمسونأوأربعونوجلست،جميلأبيضحريرحولياترتدى

مثلثاتمعالشاحبالبياضحتىبالمسحوقمطلياتولكنهنمظهرهنفىجذابات

مخططةحواجبهموكانت،خدودهنمنخدكلعلىمرسومةناصعةقرمزية

منكمامبلاستر،قمصان،طويلةنماذجفىوظهرتثقيلاً،تخطيطأبالأسود

مختلفة،ألوانومن،والفضةبالذهبكثيفاتطريزامطررةكلهاوالمخملالحرير

والسلاسلوالحرائرالموشماتذابتحتىأخضر،أصفر،،اررق،وردى،قرمزى

والمزخرفة.الأنيقةوالأساور

انقضاءرغمكثيرا،تتغيرلم،والسماتالأنماطهذهأن،سبقمماويتضح

مع،استعمالاتهأوشكلفىيتبدلولممتماثلاًأنهعلىيدلمما،كبيرةزمنيةفترة

(الكبيرة)البدلةأوالصدرة()كسوةنرىهذايؤكدوالذى.الآنيستعملهوما

العريضةو)القمجة(الحرائرمنإعدادهيتمالذىالفضفاضالسروالوارتداء

بالفضة،الموشاهالمخمليةالفرملة،والفضةالحريرالشرائطفيهاوالمستخدما!مام

جانبإلىوالزخرفةاللونيتبعهالذى،والفضةالحريرمنالمنسوجوالحولى

.الرأسيغطىالذى)التستمال(

وأغلبهاالنسائيةالملابسمنطقممنيتكونكساءعنعبارة:الجلرةكسوة

-السروال-)القفطالطمنالكسوةهذهوتتكونبالفضةالموشىالمخملمن
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هذهلخصوصةونظرا.غيرهادونالمدينةعرائستخصالملابسوهذه.(الكوفية

.عروسلكلواحدةلمرةكانإستعمالهاف!نالكسرة

واستخدمتالفضةمنطاقيةوهى)الكوفية(فيستعملالرأسغطاءوأما

الذهبى،والحذاءالموشاهوالصدرهبالشعر،تتعلق.التىالفضةمنالدبابيس

الرقبة.حولتلتفالذهبيةالليراتمنوأذرع،الأذنمنالمدلاةوالأقراط

والأساورالثقيلةوالأقراطوالعقودالذهبيةالنقودمنالطويلةالسلاسلراستخدام

والذهب.الفضةمنوالدبابيسالذهبمنالكوعإلى

المدينةضاحيةفىقديماالمرأةتستعملهريفىكساءعنعبارة:العصابةكسوة

يكونالاعتياديةالأحوالوفى،والأعراصالأفراحمناسباتفىسواء،الباديةوفى

وتقبر.لهاكحلىالمستعملةالفضيةوالقطعالأقراطمنقليلبفارقالكساءهذا

تشتملبما،الاطلاقعلىلباسهافىالليبيةالمرأةاستعملتهماأقدممنالكسوةهذه

التالية:المنسوجاتقطعمنعليه

(.المريرة،اللفافة،العصابةالسوريةأو،القفطانأوالقمجة،الردى)

الردى،الصدرةحرلى،اللحافحولى:الملابسلأنواععرضابلىوفيما

الخمار،،السروال،الفرملة،المريول،القمجة،القفطان،الكوفية،التستمال

.المريرة،البرنرس،البخنوق،وأنواعهاالعصابة،الكنش

قديم،زمنمنذيعتبر،النسائىالحولىهذاكان:الورقهَحولى:الألحفة

منالأفقىالنولبطريقةالحولىهذاوينسج.المدينةفىللمرأةالرئيسىاللحاف

حولىباسمعرفوقدالجوازى(.)الجردورقةشكلويأخذ.الخالصالصوف

بركمقطعتينعلىحياكتهمنبدلاواحدةورفةعلىتتمكانتحياكتهلأنالورقة

حاشيتهبأطرافوتتركعرضا،أذرعوأربعةطولاأذرععشرةتبلغالتىأطواله

منقريبةكانتلبسهطريقةأما.صغيرةأزهارهيئةعلىإعدادهايكوناهداب

الأحوالكلوفى.العلوىبطرفهوالرجهالرأسلّغطيةويتم.الرجالىالحولىلبس

.الأخرىالألبسةوفوقالبيوتداخلالمستعمل)الردى(فوقارتداؤهيتم

كبارمنللنسأءوللحافللغطاءالقديمالنوعهذااستعمل:المقرونالحرلى
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منمرررأ،الإبطينتحتمنطياتهبتمريروذلكالجسد،كامليغطىوكان.السن

أنواعرترجدهذا.الصوفمنالحرلهداويصنع.العقبينأسفلالىالرأسقمة

.أخرى

لهذهوكانت.اللحافوتبلالأخرىالملابسفرقيلبس)الردى(:الاردية

قائمةتزاللاقديمةسوقالأرديةهذهأنواعمنالعديدحياكةعلىالقائمةالحرفة

إلى.التركسوقبجواروهوالحرير،بسرقيعرفطرابلسمدينةفىالآنحتى

منأخرىأرجاءفىتحاكرالصوفوالقطنالحريرمنالأخرىالأنواعجانب

الأتى:الأرديةهذهومنالبلاد.

كانتسواءمختلفةبالوانالقطنيةالأقمشةمنحياكتهويتم:القطنردى

واسعةالقطنيةالأرديةهذهكانتوقد.متعددةأسماءوأخذتبزخارفأوخطوطا

ضاحيةففى.لبسهاطريقةفىالفارقمع،والباديةالمدينةبضاحيةقديماالانتشار

أما.الرأسلغطاءيستعملمنديلعنعبارةوهو)التستمال(معلبسهايتمالمدينة

منأخرىأرديةوهناك(.والعصابة)اللفافةمع)الردى(ارتداءيتمفكانالباديةفى

لنساءلباساوتستعمل،والفضةالحريرمنبخيوطموشاةحواشيهاتكونالقطن

ردى،الرمانحب)ردىبأصماءالأرديةهذهوتعرف،والباديةالمدينةمنالضاحية

.طرف(أبو

والباديةالمدينةفىقديماالمعروفةالحريريةالأرديةمن:سعفةقلبحولى

بخيوطالمسداهالأفقيةالأنوالبواسطةحياكتهويتم،الأفراحفىللمرأةكلباس

الذهب.أوالفضةخيوطجانبإلىبالحريروالمزخرفةالحمراءالقطن

مجدولفهو،الزخرفةفىالفارقصعالسابقالنمطعلى:صورانىحولى

.بعيدةرمنيةحاقبةمنذاستعمالهانقرضوقد.فضيةخيوطبهرليس

اليدويةالأنوالبواسطةتحضيرهيتمحريرىرداءرهو:أحمرملاياتحولى

الموشاهوأطرافهوالحمراءالبيضاءبمربعاته،المجدولرخرفةبشكلويعرفالأفقية

الأسود.أوبالأبيض

بالبوشية،حريرحولىومنهاالكئيرةالأنواعتوجدذكرهتمماجانبلالى
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الخ.....بالتلحريرحولى،الحصيرةحولى،الوررةحرلى

للاستعمالثقيلنسائىحولىوهو:الضامةحولى:الشتويةالنساليةالأردبة

مختلفة.يزخرؤ!؟ززْبينما،الصوفمنفهوالشتاء،فصلخلالالمنزلى

.المنزلفىالشتوىلزيهامكملاًالمدينةفىللمرأةبالنسبةالحولىهذاويعتبر

والتى،القديمالنمطذاتالشتويةالأرديةمنجيدنوعوهو:كركدوحرلى

فانهاسدائهاأما.وضواحيهاالمدينةفىالمنتشرةالأفقيةالأنوالبواسطةنسجهايتم

منخيوطمعالفضةمنبخيوطويوشى)البرمنج(.الصناعىالحريرمنتؤخذ

نساءتبلمنوالربيعالشتاءفصلفى،الأفراحمناسباتفىلإستعمالهالحرير

منخاليايترككانأيضأ،المدينةنساءقبلمنللبيتمنهيستعملالذىأما.المدينة

الحرير.خيوطلهوششخدم،الفضةخيوط

النسائية،الصوفيةالأرديةمثلالصوفغزلمنيستخدم:اللانةحرلى

فصلفىالأفراحمناسباتأو،المتبادلةالزياراتأثناءأوبداخلسواءوششعمل

المدينةفىتعرفعامبوجهالمنسوجةوالأردية)الحوالى(وكانت،والربيعالشتاء

)احرام(.ومفردها)الاحرامات(باسمقديماالباديةمناطقبعضوفى

رخيصكانوقد،الصناعىالحريرمنوينسج:البرمنجأوالعملردى

إلىوصلحتىوانتشرمنزليا،إستعمالاالمدينةفىالمرأةواستعملته،الثمن

.والمناسباتللزياراتكلباسواستعمل،ضاحيتها

الصناعىالحريرمنالمنسوجةالأرديةمنالنوعهذاظهر:الفابريكاردى

الإيطالى.الإحتلالإبانوذلك)بالبرمنج(والمعروف

قديماالمدينةفىالمرأةتستعملهالذىالمنديلوهو:التستمال:الرأصأغطية

على،الأفقيةاليدويةالأنوالبواسطةالتستمال!)هذاوينسج.)ِأسهاشعرلغطاء

وتزينبأهدابتنتهىوالحواشى،المدينةفىللرأسكغطاءويلبس.مربعشكل

منوتوجد.هذاالرأسغطاءعلىجمالاتضفىوالتىالصغيرةالأرهاربأشكال

.كثيرةأنواعالتستمال

الأويةشِغلإلاهىماالجميلةبتشكيلاتهاالأرهارهذهأقنصرثرياوترى
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العثمانية.الدولةحكمتهاالتىالبلادبجميعانتشرتوالتىالأصلالتركية

باسمعرفوقد،للرأسكغطاهيستعملمنديلعنعبارة:الشاربة

وكانمنزليا)ستعمالاالمدينةفىالمرأةاستعملتهوتد.سسوهِ!ع)شارباه(

ومن،منهالخالىأو،المزخرفالخزأوالحريريةالأقمشةرفائقمنيستعمل

أيضا.الأهداب

ينةالمد!ضاحيةفى)التستمال(علىتطلقكانتالتىالألفاظمن:المحرمهً

غضونفى)العصابة(محل)التستمال(حلأنبعدواسعبشكلوالبادية

الألبسةبموضوعيتعلقفيماالتركيةالمصادربعضأوردتوقدأتقريبأالأربعينات

المكرمة(أو)المحرمةأنمنوذلك،اسطنبولفىالعثمانىالعصرخلالالنسائية

المرأةلباسمناستنبطتهاقدوكانتالعصر،ذلكفىالتركيةالمرأةلدىالمعروفة

المكرمة.مكةفىنجحجابها)المحرمة(العربية

عرفتوقد،الريففىبالمرأةالخاصة،القديمةالراسأغطيةمنةالعصابهْ

أقمشةمناستخدمتوقد.مصرفىالإسلاميةالعصورخلالالعصابةهذه

الكريمة.بالأحجارومطعمةالذهبمنأحيانأوكانتمختلفة

تكونربمافانهاقديماالليبيةالمرأةطرفمنالمعروفةاللعصابة(بالنسبةأما

سليم(وبنىهلالبنى)قبائلالأولىالعربيةالهجراتعقببعيدرمنمنذمتوارثه

فقدإفريقيا،لشمالالإسلاميةالفتوحاتمعكبيربشكلإستعمالهاأعيدوقد

كناللاتىالنساءبينالمدينةوضواحىالباديةفىومتميزةباررةمكانةأخذت

أقمشةاللعصابة(واستخدمت.الجذابةالقطنيةوأرديتهمملابسهممعبهابتباهين

)اللفافة(.فوقالمرأةرتلبسهابالأهدابتنتهىوقدمختلفةوزخارف

لتغطيةقديماالريففىالمرأةتستعملهالذىالمكملالجزءهى:اللفاهْة

بدونها.الأحيانبعضفىأو)العصابة(ترتدىثم.رأسها

)البخنق(العربىالأصلعنمحرفبشكلاللفظهذاويأتى:.البخئوق

حدعلىالصغيرةوالفتاةالمرأةوترتديهالخل!جدولفىكبيرأَإنتشارأانتشروالذى

يزخرفأنويمكنرخرفةأىمنتماماالخاليةالأقمشةمنيكونأنويمكنسواء
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أرتدتهوقد.المعدنيةالخيوطإستخداممعبالتطريزأووالترتربالخررأوبالفصوص

الليبية.المرأة

ومزخرفاموشىويكونالطبيعىالحريرمنالمنسوجالشاليشبه:العبروق

المناطقبعضفىوالأفراحالأعراسأ8شاءالبدويةالمرأةوتستعمله.جميلةبزخارف

بأشكالالعبروقهذاويلف.للرأسكغطاءالشرقيةالمناطقوخصرصأالريفية

كميرة.

.الثوبدونالبرنسرأسشكلللرأسالواقىالغطاءهذايأخذ:البرثوس

الألوانمختلفةبخيوطوالرأسالرجهجانبىعلىتطريزبأجمليدويايوشىحيث

منذالباديةفىويلبس.الجميلالبدوىالطابعالزركشةعلىيغلبالغالبوفى

والفيات.النساءقبلمنالقدم

منخاصبنوعالتعريففى،خاصبشكلاللفظهذايستخدم:الكولحية

تلفمستطيلةقطعةعنعبارةالأخرىالبلادفىتعريفهابينماليبيافى)الطواقى(

المعنىولكن.بالعراقالكوفهَمناسمهاوجاء.الشتاءفىللتدفئةالرقبةحول

الفضةمنوتحضيرها)الكوفية(إعداديتمانهفترىتمامايختلفليبيافىوالشكل

صغيرحجمفىالبرنسرأسهيئةعلىالعامشكلهاتفصيليتمحيث،الخالصة

تمهيداالرأصعلىلتثبيتهاالفضةمنسيرانويشد،الخلفإلىفقطالشعرلضم

عليها.والجواهرالحلىلوضع

قدالقفطانأوالكفتانأننصرثرياوتقول:الكفطان:والأثوابالحلل

الإجتماعيةللطبقةتبعأوهذامختلفةوزخارفهأقمثسهوكانتالتركيةالمرأةاستخدمته

.المرأةإليهاتنتمىالتى

ففىلليبيابالنسبةللمناطقتبعاتختلف)الكفاطين(أن:شلابىعمالمريقول

الأقمشةومن،للأعراسالمختلفةالحرائرمنتكون)الكفاطين(هذهكانتالبادية

منأغلبهاتكنلمتفاصيلهاأنغير،المنزلىللاستعمالبالألوانالزاهيةالقطنية

السفلىالجزءباقىأماالعلوىالنصفعلىمنهاتقتصركانتفقد.الأقمشةهذه

تكونالكفاطينفهذهالمدينةفىوأما،التكلفةتقلحتىالسادةالاْقمشةمنفيكون
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الزاهية.والألوانالزخارفذاتالقطنيةوالأقمشة،المختلفةوالحرائرالمخملمن

رينسدل.بالفضةالموشاهالزرقاءأوالحمراءالقطيفةمنفيكونالعرسكفطانأما

يتحكموانما،لهأررارولاالأماممنمفتوحأويكونالركبتينإلى)الكفطان(هذا

المرفقإلىقصيرةكمامهتكرنبينما-المذهبةالفضةمنمنفصلحزامقفلهفى

)الكفطان(هذاالعروسوتلبسالظهرر.منالفضية)القمجة(!مامتسمححتى

منغايةفىيبدوالذىاللباسأنبالذكرالجديرومنوالقمجة(.)المريولفوق

نأيحتمل،قديمكزىالآنإلىمشعملاًولارالنوعهمنفريداكان،الجمال

مماثلة.تقاليدمنمتناقلاأومتوارثاتقليدياظهورهيكون

وأالقطنىالقماشمنقصيرةبأكمامداخليةسترةعنعبارة:المريول

منهيظهرلابشكل)القمجة(تحت،الأعراسأثناءالمدينةفىالمرأةتلبسه،الحريرى

شفافيتها.فىالبيضاءالجميلةالزخارفذاتالبيضاءرقبتهروائدسرى

وطولهاا!مامعريضةقديما،الضاحيةوفىالمدينةفىتستخدم:القمجة

منوتكون.الأعراسمناسباتأثناءالغالبفىتستعمل.الرسغينإلىيصل

وقد.للقمجةكثيرةأنواعوتوجد.الفضةمنبأشرطةالمزينالطبيعىالحرير

ترنس.فىأيضأاستخدمت

ووجدت.التسميهّوبنفسأيضاتونسفىالَفرملةاستخدمست:الفرملة

منالنوعهذاظهورأنيبدوالتاريخيةالناحيةومن،مختلفةبتسمياتأخرىببلدان

منجانبعلىذلكوتأثيرالبلقانيةالألبسةأنواعبعضعنديظهرالذىالملابس

إلىالأنماطهذهمنجزءنزوح،التأثيراتهذهغمرةفىونجد،العربىالوطن

)الفرامل(منالنوعهذاصناعةأنويبدو.إسماعيلالخديوىعهدأثناءخاصةمصر

ولقيتالساحليةالمدنأغلبفى)الفرملة(انتشرتوقد.اردهرتالبلادبهذه

المطوزالمخملمقأو،بالفضةالموشىالطبيعىالحريرمنوصنعتكبيرأإهتمامأ

وأالوسطإلىتصلأكمامبدونسترةشكلفى-المعدنيةبالخيوطجميلةبزخارف

بدونالأماميتينالحافتينعلىالمذهبةالخالصةالفضةمنأررارولها.بعدهأوقبله

الأعراسمراسمأثناء)القمجة(فوق)الفرملة(المرأةوتلبس.قفلهافىتستعملأن
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.كثيرةأسماءقديما)الفرامل(وتحمل.للعروسالجلوة()كفطانفوقوأيضأ

منالأولالنوع،المرأةارتدتهاالتىالسراويلمننرعانيوجد:السروال

ضيقاكانبلفضفاضغيرالسروالهذاويكرن،الفضةمنبخيرطالموشىالمخمل

المدينةفىالعروسترتديهاالتىالجلرة(الكسرةالمكملالجزءوهو،الساقعلى

الوسط.حولالسرواللشد)التكة(وتستخدمالقطيفة)الكفطان(تحت

أنماطهاعلىتنطوى،فضفاضةفكانتالسراريلمنالأخرىالآنواعأما

سقوطبعدالافريقىالشمالإلىنزوحهابعدالأندلسيةالأزياءخلفتهماوسماتها

العصورطوالراستخدمتانتشرتوالتىضعددةأنواعوللسروال،كرناطة

.الآنإلىوتستخدمالبلدانبجميعالإسلامية

الإسلاميةالعصورفىالنساءالنرعهذااستخدمت:الحمار،الحجاب

:الدكتوراهرسالةإلىالرجوعويمكن.الآنإلىالمحجبةالمرأةوتستخدمه

نصر.ثريا

العثمانى.الحكمأثناءكثيرأظهرتوقدتركيةكلمةوهى:البيشة

نصر.ثريا:الدكتوراهرسالةإلىالرجوعيمكن:الطرحهْ

الأحزمةمنقديمنوععنعبارة:المنقوشالحزام:المريرة:الأحزمة

منهاتتدلىضفائرشكلويأخذ-وسطهابهتضمبحيثالباديةفىالمرأةترتديه

الأيسر.الجانبعلىالمنسدلةنهايتهاعندالجميلةالصوفيةوالزهورالشراريب

البادية،فىالمرأةتلفهالأحمر،باللونالمصبوغالصوفمنحزام:الشملة

نطاقهـا.حول

بمواقفمليئةقديما،الحزنعاداتكانت:الرابطلبسة:الحدأدملأبس

)الرابط(-فىالمرأةةخلبس.المرأةلدىخصوصأبالأسىالعميقةالكآبةعنالتعبير

اللونترتدىوكانتبالحداد،خاصنوعمنملابسزوجهاتفقدالمدينة-التى

وقتالمرأةترتدىأخرىمناطقوفى.الزخارفأنراعأىمنخالياويكونالأبيض

ورونقها.لونهافقدتوالتىالجديدةغيرالملابسالحزن

ع!"ع!
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الجدزائر

-

الفينيقيينأيامتسمىكانتجزرعلىمنشأةالعاصمةلأنالجزائرسميتلقد

مزران.وفىبنىجزائرالعربيةالعصورفىسميتوقد.الحمامجزرومعناهاكزيوم

الإستعمارالجزائرجمهوريةكافحتالجزائر.رلقدسلطنةسميتالاتراكأيام

ايستفتاءحقعنفرنسامعباتفاقيةحصلتوقد0183عامدخلهامنذالفرنسى

فيالجزائراستقلالوأعلن.91آ2عاممارسالاستقلالفىالجزائرىالشعب

عامالجزائرلجمهوريةرئيسابيلابنأحمدالرئبسوانتخب6291عاميوليو

ثورةاندلعتحينشرصاستعمارضحيةشهيدمليونراحأنبعدوذلك6391

مسلحة.

منذوذلكالبحارعبرأرضهامنقطعةالجزائريةالأرضفرنسااعتبرتولقد

لهيحدثلمأمروهذاللجزائرفرنسااحتلالمنأعوامأربعةبعدأى3491سنة

المجلسإلىنواباعنهاترسلفرنسيةمقاطعةالجزائرفرنسااعتبرتنظيرالتاريخفى

والتقاليد.والجنسيةالدينيةالاختلافاتمنكثيرعنمتغاضيةباريسفىالوطنى

لاحتلالالعناصرأسو3منوالأجانبالفرنسيينبالمهاجرينتدفعفرنساوأخذت

أجنبىمليونمنيقربماإلىاليرموصلواءحتىالخصيبةالساحليةالأجزاء

الجزائر.استقلالبعدمعظمهمهاجروقد.الفرنسيينمنمعظمهم

وتبادلالمعاهداتتعقدمستقلةدولةفرنسااحتلالقبلالجزائركانتوقد

للجزائركانتولذا.الجزائرمنالحبوبتستوردفرنساوكانت،السياسىالتمثيل

لهاالمقابلالساحلعلىاستولتواندفاعهافيهاالأحوالوسوءفرنساطمعوبسبب

فرنساجعلتوقد.الجزائرساحلوهركم007بحوالىعنهايبعدوالذى

فرنساوانتزعت.الفرنسيةالوزارةرئيسقبلمنويعزليعينعاماحاكماللجزائر

بقسوةالثوراتالفرنسيونوقمع،مراتعدةالجزائريونوثار،الأرضأخصب

علىقسوةأشدالجزائريةالأرضفىالفرنسيونالمستعمرونأوالمستوطنونوكان

الفرنسية.العسكريةالقواتمنالوطنيين
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فقدبرغمبقرةواسثمرت5491عامنوفمبرفىالشاملةالثورةقامتوأخيرأ

فىالثورةواستمرتومذابحها،الهائلةفرنساقواتوبرغم،جزائرىشهيدمليرن

ومنفرنساصففىالكبيرةالماديةالقوةحيثمنمتكافئةغيرثررة-إصرار

للقوةالنصروكان.الجزائريينصففىالعظيمةوالخلقيةالروحيةالقوةحيث

بهايتمتعمعنويةوقوة،قويةارادةولتصميموللصمودوالنفسيةالروحية

.الجزائريون

العربى.المغربدولمنوهى.إفريقياقارةفىالجزائرتقع:الجزالرموفع

وتمتد.مستقيمخطفىمصرحدودغربىكم0017بجدعلنالجزائروتقع

.الكبرىالصحراءفلبفى91عرضمنالجزائر

فىتبلغمرتفعاتالجزائرفىوليسأفقياإمتدادأالأفقيةالجبالسلاسلوتمتد

الجبالولكن.تونسمثلمتسعةسهولفيهاوليس.المغربمثلالارتفاععظم

السلاسلوتحصر،تونسفىأيضاتمتدكما،المغربلجبالإمتدادهىالجزائرفى

.وهضابأوديةالجبلية

الى:الجزاثرصطحتقسيمويمكن

علىتطلالتىالتلأطلسوجبالالساحليةالسهولوفيه:التلاتليم

حولمرتفعاتالجبالهذهوفى.الطبيعيةالموانىفيهانشأتخلجانأرتتركالساحل

.وتلمسانقسنطينهَ

وهىجبليةجزرمعقليلامرتفعةواسعةسهولاويؤلف:الهضابأقليم

الصحراء.وأطلسالتلأطلسبينتمتدوهىوالصحراءبالبحرتتأثر

كماالبحر،هذاعلىلموقعهاالمترسطالبحربمناخالجزائرتتفتع:المناخ

الصحراوى.المناخبصفاتتتمتع

والاجتماعبة:الجنسبةالجغرافية

العنصربهمواختلط)البربر(الأصلفىالحاميةالسلالةمنالسكانعناصر

.السلالاتتمييزعلىتطلقثقافيةتسميةوهذهالعربىالسامى

اللغةأنعنفضلاالسكانمن03%منيقربفيماالبربريةاللغةوتنتشر
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الفرنسية.لغتهنشرالفرنسىالاستعمارأنالاالرسميةاللغةهىالعربية

الحضارةكانتوان،القديمةالتقاليدعلىمحافظةالجزائريةالأسرةتزالولا

فىوالمجتمعهذا،الأوربىبالزىواستبدالهالرطنىالزىحيثمنتنتشربدأت

السن.كباريحترمالقرى

مننوعوهناك،مجلسالقريةويحكم،بسيطةمساكنفىالسكانويقيم

ويرتحلهذا.الزراعيةالفصرلفىالمساعدةكطلبالقبيلةحياةفىالاشتراكية

حيثشتاءالجنوبونحوالمرعىحيثالشمالنحوالهضابفىصيفاالسكان

للقوافلتزالولا،خيامالواحاتفىالمستقرينولبعضخياموللبدو.المطر

فىالمرأةوتشارك.السياراتانتشارمنبالرغموالصحراءالهضابفىأهميتها

ضدالجزائريونأثارهاالتيالحربيةالحياةفىوحتىالمدنيةالحياةفىالرجلجهاد

فرنسا.

فقدالفرنسيينمجئقبلالصناعاتمنخاليةالجزائرتكنلم:الصناعات

وصناعةرالنحاسيةوالجلديةوالحريريةالصوفيةالمنسوجاتصناعةبهاكان

بدخولاليدويةالصناعاتهذهتأثرتوقد،يدويةصناعاتوهى.الأسلحة

هذهفرنساقتلتوقدوالفخار،الحديدصناعاتترجدكانتكما،الفرنسيين

تنهضأنتريدلافرنساوكانت.مصنوعاتمنللجزائرتوردهبماالصناعات

الصناعةتنهضبدأتالجزائراستقلالبعدولكنتنافسها،لاحتىصناعياالجزائر

المستقلة.الجزائرفى

العصرأهلبقيهَبحياةشبيهةالبساطةفىحياتهمكانت:البربريةالحياة

تأثرواوقدالارتقاءطبيعةوفق-ترقواولكنهم.والملبسالمسبهنفىالحجرى

إلىالرومانمنأسبقثانيأ.وكانواالفينيقيينبمعاشرةثمأولاالاغريقبمجاورة

الأمتين.هاتينحضارتىمنالاقتباس

حضارةإليالحجريالعصرمنفانتقلواالنحاسمعدنالبربرعرفوقد

معدناكتشافحينإلاالثانىالعصرهذاإلىيلجأوالمولكنهم.النحاسىالعصر

واحد.عصرفىالبربرعندالعصرانهذانفاندمجالحديد
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أهلالمقيمونومنهمحملها،يخفالتىالبيرتأهلالرحلمنالبربروكان

هندسةفىولهم.الحجارةمنداماالخشبمنامابيوتهبميتخذونوالمدنالقرى

.كيفياتبناثهاوفىأشكالالبيوت

البرنسمنهاالحياكةعرفوابعدماالصرفمنالبربرملابسكانت:الملابس

الأماممنويتركواحدةقطعةينسجوكان.ا!تافعلىيوضعأويلبسأنإما

غيرهمعندومعروفبينهمقديموهو.منهالصدريقابلماإلايخاطلامفتوحأ،

برانسخلدونأبنووصف.والروماناليونانبينشائعالباسهكانفقد.أيضا

هذافلعلالعتيقةالعاداتضلىبالمحافظةهعروفرنوالبربركحلْ.بأنهاالبربر

كايةفىبرانسينس!جونالقبائلبوطناليومحتىيزالواولم.أيضاقديمالرصف

يقصدلعلهخلدونابنقوليؤكدوهذا.أزرقالغالبفيولونها.والإحكامالمتانة

الغامق.الأزرقاللوناىكحلبأنها

يلبسول!للعنقوفتحةبأكمامأيضاالخارجيةالأثوابمنوهى:القشابية

أيضأ.الرومانملابسمنوكانت.جداقديمةوهىنادرأ،إلافوقهاالبرنس

حدعلىوالنساءالرجالبهايشتملمخيطةغيرصرفقطعة:الكساء

وفىالجهاتبعضفىوشالعاال!ومحتييرتدىيزلولمأيضا،قديموهوسواء،

منفصارالحريربمطرزاتوزينرهنسجهفىتفننواوقد.الجزائرىالوطنأغلب

ملابسفىذكرهوردوقد.الحائكفيسمونهالجزائرعربأما.القومعليةملابس

.المغرب

رخاماتمختلفةوبأشكيالالطريلأوالقصيرالسروالويوجد:السروال

..مختلفة

علىيحافظرالمولكنهمدبغها.بعدوذلكالحيواناتجلودالبربرلبسوقد

جلودمنالمصنوعةالملابس!رفضوافقدلعاداتهمخلافاالجلودهذهاستخدام

الحيراناتبمنظرالجلودهذهيلبسمنيقربرأي!مفىذلكلأنالحيوانات

الوحشية.

ولكن.نوعاطويلةرأسأغطيةرؤوسهمعلئيضعونكانوا:الرأسأغطيأ
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عاما.لبسهيكنلمالأحرالأىوعلىتقريبأ.اندثرالغطاءهذا

حاسرةالغالبفى)ورووسهمالبربرعمومعنمتحدثاخلدونابنقالوقد

العمائميلبسرنانهم:جيتوليهسكانعنذكررتد."بالحلقيتعاهدونهاوربما

يحلقونلانوميديابربروكان.أذقانهمتحتبهايتلثمونثمرؤوسهمعلىيلفونها

.غديرةجانبكلمعيرسلونغديرتينشعرهمويفرقرنرؤوسهم

وأساورخراتموالذهبوالفضةالنحاسمنالحلىالبربراتخذوقد

وخصرصاقليلاالاالقديملباسهماليومالىيغيرواولم.ذلكوكيروخلاخيل

منهم.البادية

وهو)التلك(أوالسوارالمسمىالخنجراستعمالالطوارقمنالرجالوحلى

عندتقليدىسلاحوهواليد،ساعدعلىويربطويثبت-النادرةالخناجرمن

.()الطوارق

الصحراء)طوارق(لدىالرأسغطاءإن:)الطوارق(عندالرأسفطا.

اهتمامالدوامعلىالغطاءهذاأثاروقد.للرجلالرأسغطاءنموذجهوالمغربية

الغطاء.بأصحابانفسهمالطوارقيسمىحيث،المراقبين

نيلى،لرنذاتقطنيةقطعةمنمؤلفالتقليديةالأغطيةمنالنوعهذاإن

منلفةمنمصنوعوهو.المترنصفوالعرضأمتارأربعةحوالىالطولويصل

سوىبرؤيةتسمحلاعمامةشكلعلىويلبس،واحدةقطعةالمخاطالنسيج

تقديرهاأنبحيث،ا!تافمستوىإلىوتنزلالرأستغطىحيث،العينين

الشكلهذاعلىووجوده.والذقنالفمويغطىيخفىلفهاوطريقةرتسويتها

الوقايةأوالمناخيةالظروفضدالحماية:منهاتفسيراتلمعدةيخضعالمحكم

بعضفىأو،الجماعةرسطإجتماعىلموءّرمزهىأوالعينضدالسحرية

الشخصية.لاخفاءالأحوال
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الجزائرفىالازياء

،للرجالالخارجيةالهيئةألبسةفينماأحديعتبر:البرنس:الرجالملابس

كان،القاهرةفىيدرسكانعندماأنهخلدودطابنويقول.مغربىلباسوهو

)المغربى(.بيلقبونهالمصريرنركاندائما،البرنسيرتدى

فىوالجزائر.أماوتونسليبيامنكلفىالأيامهذه)برن!(كلمةوتستعمل

الرداءذلكعلىللدلالةتستعملالتىهى)سلحام(أو)سلهام(كلمةفانمراكش

.عادةالرجاليستعملهوالذى،القلنسوةذوالكبير

ولهكماموبدون،ءالصوفمنثقيلرداءعنعبارةعامببشكلوالبرنس

نأأحيانايلاحظكمابالابرةمشغول!عريضرباطوله،باتساعوينسدلرقبةحردة

)البرانس(تزينالمخملىأوالحريرأوالصوفمنب!سراباتينتهىالرباطهذا

الأنيقة.

وأالحرملةتفصيلمنمستوحىفتفصيله.عربىليس)البرنس(أصلإن

مامنذالبربرمنجماعاتتبنتهحيث،الرومانيرتديهاكانالتىالعباءةأرالكاب

الاحتفالاتفىالآنحتىيلبسيزللمرداءوهو،الإسلامىالعربىالفتحقبل

.أخرىملابسفوقارتداؤهيكونماوغالبا،الرسمية

بالرغمالجسدغطاءأنالقولمنلابد،هامةأوليةكملاحظة:الجسدفطا.

بشكلمستعملايكنلمالأغطيةمنالنوعفهذاالمشمولةالألبسةمنكونهمن

خصوصا)المختلفةالطبقاتداخلولا،المتعاقبةالتاريخحقبخلالودائمشامل

الجسدكامليغطىمامنهاالجسدلا"غطيةنماذجعدةويوجدمنها(والشعبيةالريفية

ماومنها،والرأسالجسديغطىماومنها.العينينسوىيتركولاوالوجهوالرأس

بل،التغطيةتشملهماحسبفقطليسأيضاالنماذجوتختلفةفقطالجسديغطى

فىطريقةمنطقةلكلبلبلد،لكلأنحيث،الجسمحولتشكيلهطريقةحسب

المشابكبعضلإستعمالالمخيطةغيرالملابسهذهتستدعىماوغالبا.التشكيل

لتثبيتها.

http://www.al-maktabeh.com



-385-

للملابسىالقديمالتقليديظهروالذىالأقدمالجسدكطاءأنفيهضكلاومما

فىالاستعمالكثيرتعبير)الارار(بأنعلما)الارار(هوالعربىالعالمفىالمشمولة

العربية.اللغة

سابقأكانكمايستعملالأغطيةمنالنرعهذايعدلمالحاضر،الوقتوفى

الأغطية.منأخرىأنواععلىللدلالةولكنالتداولفىاستمرتزار()1فكلمة

منقطعةمجرد،المغربفىالبربرجماعاتعنديعنى)الارار(أصبححيث

لحجمتبعاالمستخدمالقماشوعرضطولويكون.الغالبفىالإررقالنسيج

ونصف.متروالعرض،ونصفأمتارأربعةحوالىالالوليكونماوكالبا.الجسم

للدلالةيستعمل)الازار(تعبيرف!نالمغربجنوبوفىافريقياشمالوفى

منكبيرةقطعةعنعبارة)الازار(يصبحالمغربجنوبففى،العرسثوبعلى

مناطقبعضوفى،مشبكينبواسطةوتثبتالمرأةبهاوتشتملالأحمرالقماش

وبخطوطاللونبنفسجيةالارضيةوتكونوالحريرالقطنمن)الارار(يصنعالمغرب

أصفر.لونذاتعريضةطولية

علىوالنساءالرجالبهايشتملالقماشمنكبيرةقطعةعنعبارة:الحايك

فىالحريرمنأرالشتاءفصلفىالصوفمنالحايكيكونأنويمكنسواءحد

للأفراد.والاقتصاديةالاجتماعيةللأحوالتبعاالنسيجِأيضانوعويكون.الصيف

ونصففمترالعرضأماأمتارثلاثةبطولالشكلمستطيلغالباويكون

فوقالرجاليلبسهاالتى)الكيسة(فيسمىذلكمنأطولكانإذاأماتقريبأ.

هوعامبشكل)الحيك(فانالجزائروفى.القفطانالمثالسبيلوعلىأخرىملابس

إلىونصفمتربينماوعرضهوطولهمستطيلاأومربعاويكون،اللونأبيض

الحرير.منعادةويكون،مترين

للنساءالمشمولةالأرديةمنسبقماجانبإلي:للناءالمخاطةالملابس

الأتى:ومنهامخاطةملاب!عدةنجد)الازار(أو)الحايك(كانتسواء

تونسفىشرحهسبقوقدمختلفةوأقمشةأشكالايتخذ:القفطان

.والمغرب
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ويمكن.مختلفةخاماتومنالاتساعمترسطأوواسعاوكان:السروال

الدكترراه(.رسالة-نصر)ثرياللسروالمستفيضةدراسةالىالرجوع

الأماممنومفتوحةالوسطبعدماالىالطرلفىتصلوكانت:ا!صديرية

الحريريةبالخيوطالمالررةالأقمشةأوالديباجأقمشةمنكانتوأحياناكمامولها

الفضية.اوالذهبيةوالمعدنية

النساءعندالرجهأسفليغطيوهو)اللثام(:النقليدىالرأسفطاء

البربر،منقوموهم)المرابطون(يرتديهالذىبالغطاءيرتبطواللثام،المتزوجات

سمىرلذلك،الوجهمنالأسفلالقسميغطىوهو.كيرهمعنيتميزراحتى

----.َبالملثمونالمرابطرن
دائرةنصفوهو)العجار(المسمىالوجهكطاءيستخدمالحاضرالوقتوفى

عادةوالعجار)سكيبة(تسمىبتخريجاتوتزينالرقبةوراءتربط)الموسلين(من

كليخفىبحيثالأنفعلىيوضعوهو،بيحأوأبيضأواللونأزرقيكون

الذقن.أسفلحدوديتخطىلااللثامخلافعلىوهو،الوجهاسفل

المخروطىالشكلذاتالطاقيةالرأسغطاء:للمرأةالرأسأكطيةومن

الفضة.منأوالذهبمنوكانتالنباتيةبالزخارفوالمزينة

والزمردبالماسمزينةالفضةمنتقليدياهىج!نتسمىكماأو:العصبة

يسمىماتضعالعصبةوتحت،الشرأبةشكلمنهاتتدلىجواهرعليهاويثبت

المصقرل.بالماسمرصعةفضيةعنءرهراتعبارةوهو(الروحأخيط

منمجموعةمنسَألفحيثمهمادورأوتلعب:الأصداغ:الرأصحلى

جانبىوعلى.الجبينعلىتنسدلالتىوالحلىوالأهلةالنجميةوالأشكالالسلاسل

الوجه.

وأالذهبمنبسيطةأقراطمجرد،الأذنفىتعلقأنيمكن:الأقرا،

كبيرةمفتوحةحلقاتتكونأنيمكنأو.دقيقةبزخارفوالمحلاةالمذهبةالفضة

تكونأنيمكنأنهالاشارةوتجدرصغيرةبسلسلةمعلقةجرهرةبهامعلقالحجم

.الرأسزينةمنالوجهجانبىعلىمنسدلةالأقراط
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عقد.مناكثرالمرأةترتدىأنفبمكن2الأنوهذهتعددت:العقود

فىوترتدىعملاتأولمجميةأشكالأوأهلةمنمكونةرتكون:الفلالد

تقريبأ.الصدرتملابحيثالأحيانبعض

الأشكالالىالرقيقةالبسيطةالأشكالمنمتنوعةوتكون:الأساور

المرأةتلبسوأحيانا.المفرغةأوالمبرومةأوبالأحجاروالمطعمةالمزخرفةالعريضة

أسررة.منكثرتلبساخرىوأحياناواحدةأسورة

منهوماومنهاالعربضومنهاالرفيعفمنهاكثيرةتشكيلاتلها:ا!واتم

الكريمة.بالأحجارالمطعمالذهبأوالفضة

إلىالجاهلىالشعرويشير.العقبينفوقوترتكزللأرجلحلية:الحلاخيل

أصواتافتحدثصغيرةكراتعنعبارةوهىالجلاجلوبهللخلخالالجميلالرنين

وتوجد.الرنانةالحليةنموذجيشكلالخلخالف!نوبالتالى،المشىأثناءمنتظمة

منالحلزونىالخلخالومنهاالملفوفومنهاالمبروممنهاللخلاخيلكثيرةنماذج

ونجده.الأفعىذيليمثلالآخروالطرفأفعىرأسعنعبارةطرفيهوأحدالذهب

.للعروسالتقليديةالأزياءمكملاتمنيتجزألاجزءاًيشكلحيثالجزائرفى

.جرامكيلرمنكثرررنهيصلبحيثثقيلاالخلخاليكونوأحيانا

رمزيتينوظيفتينتؤدىوالزينةالحلىإن:والرينةللحلىالرمريةالوظالف

الاكتنازوظيفة:هماالرمزيتانالوظيفتانهاتان.الجماليةوظيفتهماجانبإلى

الحماية.ووظيفة

يتناسبالحلىمنجمددأَزفافهاخلالتقليدياالمرأةتتلقى:الاكتناروظيفة

إلىتحويلهيسهلالمالرأصمننوعايشكلالحلىهذهومجموعمهرهاقيمةمع

منحالةأىأرمتوقعةغيربصعرباتالمرورعنالناتجةالضرورةحالةفىنقود

للشدايد،الهدايد":يقولجزائرىمثلرهناك.العاثليةالمناسباتنفةاتحالات

للحلىالاكتنازيةالوظيفةوهذه.الصعبةالأيامفىمنهيستفادالحلىأنأى

معتثكيفمباشرةماليةهدايامقابلأقلحلىأىآخربشكلتتطورأخذت

اكثر.العصر
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كتمائموالعينالحسدمنللحمايةالحلىاستخداموهى:اعمايةوظيفة

اسمتحتالعربىالمغرببلادفىتعرفوالتىالسمكةأوالكفأوالحجابومنها

الفضةمنتكونعاموبوجه.أخريأشكالمعأوبمفردهااماوتستعمل)الحوته(

بالمينا.مزخرفةأوباررةأومحفورةبزخارفتكونأنويمكن

الكحل.وأهمهاالتجميليةانساحيق،الخضاب،الوشمامشخدم:التزين

بمزجوششخدمالوشممننرعوهوالعربىالمغرببلادفى)الحرقوص(انشروقد

فىالخليطهذاويوضعالنحاسوسلفاتاللرروقشرالقرنفلمنالمكوناتبعض

لونهيكونسائلعلىللحصرلهادئةنارعلىويوضع"رليزية"يسمىصغيرإناء

الذقن،،الوجنات،الجبهةعلىالمزيجهذاويلصق.ومعطرلامع!سميكأسود

وأنقاطعنعبارةالمَرسومةالزخارفوتكونرفيعرأسبواسطةالأرجل،الأيدى

رأحيانا7الشكلحولكثرأونقطةمعوأحيانا7شكلعلىرخرفةأوصلبان

الوشم.محللمحلكزينة)الحرقوص(وششعمل.تعقيداكثرزخارفتنفيذيتم

منتكونوالمبخرة،الملابستبخير،المعطرةالقلائدتستخدمأيضاوللزينة

تقليديا.للعروسينتعّذمالتىالهدايابين

الهضابداخلىللسفروالمستعملالمرتفعالحذاءهوةالجرجأ:القدمالبسة

ويخاطومزخرفا،الغنمجلدمنالحذاءويكون.الصحارىوشمالىالمرتفعة

وا)البابوج(الأحذيةمنشهرةالأكثروالشكل.الرفيعالجلدبواسطةعادة)الجرج(

.)البابوش(

!ب*يه
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الصين

-

عريقةأمةوالصين.الأربعةالبحاربينأى)رهاى(لكلمةترجمةالصين

نشأةالصينيةالأساطيرروتولقدالحجرىالعصرالىترجعقديمةحضارةذات

مليونىمنذالأرضعلىخلقكو()بانأسمهمعبوداأنفزعمتالانسانىالرجود

منكانتوالأرضصوتهالرعدوكان،أئفاسهمنوالسحبالرياحوكانتسنة

منكلهاوالخلائق،عرقهمنوالمطرعظامهمنوالمعادنشعرهمنوالشجرلحمه

بجس!مه.عالقةكانتالتىالحشرات

فىالصينفىوظهر:قدسيةصبغةذاتالصينيينعندالطبيعةبقيتولذلك

تقومآراؤهموكانتذره(-)نوأمثالمنوحكماءفلاسفةم.قعشرالثالثالقرن

)ألدو(،للقانونكتاباذلكفىووضع،الحياةوقدريةالطبيعةقدسيةعلىأيضا

الصوفيةعلىالقائم)اكدوية(اسممذهبهعلىوأطلق)ألدى(للفضيلةوآخر

بالطبيعة.والاندماج

دزه()نو-مبادئتقاوملكى.مق005عامالكونفوشيرسيةظهرتثم

الشاعروكان،الفنطريقعنوالسموبالشرالشرمناهضةعلىتقرموكانت

علىالفضيلةوجودمنيئسولكنه،كونفوشيوستعاليممنفذىمنتشوبنج

منتحراً.وماتالارض

جاءتالتىالبوذيةفيهابما،ذكرناهاعلىالفنالتىالدينيةالعقائدوانعكست

خاصشكللهاوأصبحالفنفىالأساسىالموضرعالطبيعةفأصبحتالهند.من

بالخالق.الاتصالنشوةفيهاكالعبادةالفنممارسةوكانتومجيد،ضبابىصوفى

والتانغ:الهانأسرتا:تاريخيةلمحة

أنهىالصينفىجديدتاريخبدأ.مق602عام)الهان(أسرةظهورعند

هذهوامتدت،المتعهشديدسلمىعهدوبدأ،قائمةكانتالتىالدمويةالصراعات

،الشمالفىهوا()ويانوالى)تونكين(وحتىالصينيةتركستانإلىالأسرة

الحرير.طريقبواسطةبسوريةالصينواتصلت.قررنأربعةمدةسلطهاواستمرت
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راثع.فنىاردهارالىالافتصاديةوالثروةالسياسىالاستقرارأدىوقد

ممالكثلاثةالىالبلادوقسمت،دمويةفلاحيةثررةبعدالهانكابثم

انتقلتبينماالشمالفىأقامواالذين،الأوائلوالمغولالهونقبائلعليهاسيطرت

أسر.خمسةتعاقبتحيثنانكينالىال!ثرعيةالسلطة

خلفها618،عامحتىوبقيت)سرى(براسطة958عامالبلادتوحدتثم

الصينيةالحضاؤاردهارفضللهاوكان709،-618ضاممنتانغأسرةبعدفبما

طريقبواسطة،وردتكماالهندمنالبوذيةخلتوقد،العالمعلىانفتحتثم

وأعطاهالصينىالفنعلىأثرمماوالطرر،والأشكالالأفكارمنالكثيرالحرير،

واسعانتشارتانغأسلوبحملالذىالاتجا.لهذاوكان،مختلفةمتعددةصفات

الصينية.السياسةفيهاسادتالتىالبلادأنحاءجميعفى

أسراتخمس609عامتبلحكمت:0969-.6عامبينسونغأسرة

نأإلىالقواد،بينالداخليةبالصراعاتمليئةالفترةهذهوكانتالشمالفىمتتالية

أخوهخلفهثم،الصينفوحدسونغأسرةوتأسيسالسيطرةتونغكاىاستطاع

والفن.بالثقافةوعنىالجيشعلىوسيطرالإداريةالاصلاحاتمنالكثيرفحقق

)تشوهى(يدعلىالجديدةالكونفوشيوسيةفظهرتالبوذيةشأنواضمحل

.ام119عامحتىللصينالثقافىالاطارالعقيدةهذهوأصبحت

بكين،فىوتمركزوا1125عامالبربربعضالشمالمنالصينغزاثم

استولىثم.هناكالحياةازدهرتحيثكانترنفىالجنوبإلىسونغأسرةونزحت

أسرةعلىبالقضاءقوبلاىحفيدهقامثمالشمالعلى1234عامخانجنكيز

.9127عامالجنوبفىسونغ

واسمهالمغولىخانجنكيزاستطاعالثالثالقرنفى:المغوليةبوانأسرة

الصين.جميععلىيستولىأنا-1227()167تيمولجانالأصلى

شواطئإلىوصلحتىأوروباإلىوامتدالصينأواسطإلىتوجهثم

أهتمولقدا-1368()927عاممنيوانأسرةقوبلاىأقامالصينوفى.الدانوب

أنقطاعحالةفىالصينكانتوهكذا،رالفنونالآدابفأهملبالفتوحاتلّوبلاى
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عاشالذىمارك!وبرلوروىكمامزدهرةالمغولعهدبدايةفىكانتوانحضارى

أضعفمماوالبذخاللهوالىالقادةانصرفوقد.2912-1276عاسبينهناك

طردتالتىمينغأسرةبقيادة1368عام.قريةثورةضدهمالشسبفقامسلطانهم

الصين.أسرارخارجالمغول

الىالقرمىالطابعتعيدأنمينغأسرةهمّكان:1368-1642مبنغأسرة

وأصبحت.تانغأسرةأسلوببعثحاولتنقدولهذا،المغولطردبعدالصين

فتسرب،العالمعلىالانفتاحوأرادواعظيمةمدينةمنهافجعلوابكينعاصمتهم

بكين.على0163عامالماندشواستولىثم.1557عاممنذالبرتغاليون

"الفليل،إلاالقديمةالأثارمنيبقلم:رالنانغالهانأسرةعهدفىالفن

الجنائزيةالمنشاَتذلكمنوششثنى،الهانضدقامتالتىالثورةبتأثيروذلك

بسيطة.وكانت

فىمطابقةكانتالتى)الستويا(معابدإقامةفىسبباكانتفقدالبوذيةأما

مربعمخططذىباغودابرجعنعبارةأصبحثم،الهندىللأسلوبطرارها

بعضفىالهندفىالموجودةلتلكمماثلةمعابدأقيمتكذلك.متعددةوطوابق

المنحوتة.بتزييناتهاتمتارهذهفكانتالصينيةالمدن

المزينالخشبهوبلالهانعصرقبلالنحتفىمستعملاًالحجريكنلم

بعدفيماأصبحأسلوبالنحاتواعتمد.الأسطوريةالموضوعاتذىالنافربالنقش

بروراتحمل)بالسيلويت(أشبهفيهالأشكالوكانت،التقليدىالأسلوبهو

فكانتالأشخاصحركةأماموحد،خشنملمسذاتالخلفيةوكانتمسبطا،

التماثيلأما.المطبوعالأسلوبإلىالفنمنالنوعهذاوامتد.الاندفاعشديدة

الكتلة.جميلهَالحركةقويةأنهاإلاوبسيطةصغيرةفكانت

)وى(فىأسلربأماالكابيسا،بفنالصينىالفنتأثرالبوذىالدينوبظهور

متأثرولكنهمختلفأ،شخصيافكان(السادسوالقرنالخامس)القرنالشمال

الهند.ومناَسياأواسطمنالوافدةبالاتجاهاتبوضوح

علىالاقبالاردادحيثالتانغعصرفىاستقرارهاالاتجاهاتهذهووجدت
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والطررالرومانيةالاغريقيةبالطررأبضامتأثرأالأسلربوكان،النحتىالعمل

الصدرتعريةعلىيعتمدالجديدالأسلوبواصبح.الفارصيةوالطرر!لرافدية

أما.اغراءفيهابحركةالجسدويتمثل،الزينةوبأدواتالشفافةبالملاب!ىوالاهتمام

الأمثلةأشهرومن.برضوحتبررالعضلاتفانبطلاأوجندياالمرضوعكانافأ

الأسرد(.ومغارةبوذا-الألفمغارةأتملأليلالأصلالهندىالطرارهذاعلى

النص!ر:

ماولكن،الهانعهدفىالتصويرعنتحدثناوفيرةتصويريةآثارمنليس

فىالصينىالتصويرفنعلىللتعرفيكفىرائعةجداريةموضوعاتمنوجد

أساسأصبحتالتىالألوانوشفافيةالخطرطرشاقةتتضحوفيهالعهد،ذلك

الستةالمبادئوضعالذىهو()سالفنانظهرالخامسالقرنوفىالصينىالتصوير

يرمناحتىالسائدةهىومارالت،الهندىالفنبمبادئشكولاتأثرتوالتى،للفن

هذا.

والمحفرظة4(0)344-6)كركيتش(حريريةلفائفتوجدتانغعصرومن

وتمتارالقصر،نسوةإلىالواعظةنصائحتمثلصوروفيها،البريطانىبالمتحف

الثورةبعدتلفتقدالصينروائعكثرأنفيهشكلاومما.التركيببقرةالرسوم

تركستانفىعليهاعثرالفترةلتلكالتابعةالآثاربعضولكن،التانغضدتمتالتى

جميلةبصورةالطبيعةتصويرفىالبالغالاهتمامنرىوفيها،اليابانوفىالصينية

،الشمالفى673بن(لى)ينأسماءهموصلناالذينالفنانينمنكانوقد.رائعة

تلكفنانىأشهرفكانكان()هانأما)تشاوتاو(.يدعلىالهندىالرسمظهرثم

الرحيد.اللرنذاتالطبيعةبصورة)وانغوى(الشمالمدينةأسسولقد.الحقبة

المنقوشةالبرونزيةكالمرايا،الفنيةالأشياءعلىوالتصريرالنحتتأثيروأمتد

الفارسى.بالذوقتأثرالذىوالخزفالمطبوعةالحريريةوالأقمشةوالمطعمة

القرنخلالجديدةأساليبظهرت:سونغأسرةعهدفىالصبنىالفن

العمارةأسلربواصبح(فونغ)كىالجديدةالعاصمةإقامةعندالشمالفىالعاشر

زوايا،علىقائمةسطوحذاسونغاسرةعهدفىباغوداالابراجعمارةوخاصة
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،أقواسذاتوفتحاتهامتغيرةمخططاتذاتومعقدةدقيفةفبهالخشبيةوالصناعة

الجنربفىأماالياو(.عصرفىوخاصةرشيقارنفاعذاتفهىعامةوبصورة

رخرفة.كثرولكنارتفاعاأقلفكانت

عامالامبراطورفرضثم.يانغفنمنمستمداعهدهمفىالفنتطوروقد

رهورتزينهاشفافةحيةألوانوعلىالدقةعلىيقوما!اديميةعلىأسلوبا0011

بالحبرالطبيعةرسمأيضاوهناك،الجنربفىالاسلوبهذاسادرلقدوطيور.

الصينى.

علىيعتمدفردىأسلوبظهرعشر،الحادىالقرنمنتصفوفى

-0401)مين(-لونغ.الىالمصورينمناشتهرولقدالحبز.استعمالات

.التقليدىبالأسلوبالأشخاصبتصوير1(601

)ماىلخصولقدالمائىبالتصويرالطبيعةمناظرفىأهتمفقدفاى()مىأما

واسعةخلفيةمساحاتعلىيقومالذىأسلوبهفىالصينىالتصويرمبادئانوان(

.خاصورقعلىخفيفةشفافةبألوان

أنهمبل،العمارةبتطويرالمغوليهتملم:المغولىالعصرفىالصينىالفن

ببناءخاصاأسلرباابتكرواأنهمغير،التعديلبعضمعسرنغبأسلوباحتفظوا

الدينيةللأمورأستخدمفلقدالنحتأما.قارورةبشكلفأصبحتستوبا،معابد

النيباليةالآلهةمنالمستعارةالجديدةالأشكالبعضإليهأضيفثم،البوذية

والتيبيتية.

وأالصيدأثناءأنفسهمبتصويرالمغولالحكامرغبةعلىقامفقدالتصويرأما

.الشمالمنوالطيورالزهورتصويرأسلوبوانتقل،الفروسية

إظهارفىرغبةوذلكأيوان()يونغيدعلىالطبيعةظهر.تصريرولقد

و)وانغو)ووتشن((فانغ)كونغالمصورينأشهرومن.المغولضدالقومىالشعور

التصويرأساتذةوكانوامجرد،مبسطبأسلوباشتهرواالذين(تسان)نىو(مونغ

التالية.للأجيال

ذلكفىواسعةبصورةالعمرانفنتوسع:بنغأسرةعصرفىالفن

http://www.al-maktabeh.com



-693-

كانالذىالكبيرالسررفطىولقد.التقليديةالمعطياتعلىيقرموكانالعصر،

وكانت،أصلحتأوجديدةمدنوأقيمت،الأبراجبعضاليهوأضيفت.مهملا

منمجردةالشمالفىالأبنيةوكانت.الطينمنبسورمحاطةمربعشكلعلى

سقوفتعلرهادائرىشكلذاتالأبنيةأصبحتفلقدالجنوبفىأما.الزينة

.الأباطرةمقرلأنهاالأبنيةكئرمجمعبكينوكانت،بقبهتنتهىمخروطية

على.العمارةكتزيينفقطمنهالافادةوكانتمتخلفاكانفقدالنحتوأما

منالجنربفىالمصورونوكان،التنرعشديدالانتشارواسعكانالتصويرأن

تقنياتابتكارفىبرعواولقد،المفكرونومنهمالشعراءمنهمجدا،المثقفةالطبقة

وهىالطيعةفىمحصورةفموضوعاته،الماضيةبالتقاليدمرتبطوبأسلوبجديدة

.ويوانسرنغأسرةبفنيذكرمما،الصينىبالحبرأوخاصورقعلىشفافةبألوان

المؤرخينأنإلا،منقولةأعمالخلالمنينغأسلوبالغربعرفولقد

اهمهاعديدةبمدارسوصنفرهاميغلعصرالاصيلةالأعماليسجلواأنإستطاعوا

بينهممنالهواةومنوالأدباءالموظفينكبارمنفنانيينوتضم)سوتشوأ،مدرسة

ومن.-9155(ا047)(مينغتسنغ)ونوتلميذه15(ا-70)427تشو()شن

منمجموعةوتضم)تشو(مدرسةثم(.تشانغكى)تونغالمدرسةهذهنظرى

الورود.بتصويرالمختصالوتش(المصررومنهموجميلقوىوأسلوبهم،الفنانين

ثموأسودأبيضوبلونبالحفرمصورةقصةأولظهرت6016عاموفى

الفنلهذاالرئيسىالمركزنانكينمطابعوأصبحت،الخثباعلىالملونالطبعظهر

الجديد.

أقدممنكانتالتىالصينيةالجمهوريةقيامالعالمشهد1291سنةفى

وتركستانومنشورياالأصليةالصينتضمكانتوالتىالعالمفىالامبراطرريات

ومنغوليا.والتبتالصينية

الآسيوية.القارةشرقفىالصينوتقع

منكاليليضفرواأنالصينينعاداتمن:الصينوتقاليدعاداتبعض!ز

منهايجدلنفكنالصينمِاتالنساءأما،رؤوسهمعلىيضعونهاالصفصافاغصان
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ح!

واذا،شبابهندوامعلىتعملمعتقداتهنفىوهذهشعرهنفىويشبكنهاحلقات

إليها.الشيبيزحفمافسرعانشعرهافىالصفصاتالشابةتضعلم

تقليدىعيدوهوالاغتسالعيدعامكلللصينينالتقليديةالاحتفالاتومن

وفىللأستحماموالأنهارالبحيراتالىالصينيونجميعيتوافداليومهذاوفى

سبعمائةإلىالاحتفالهذاتاريخويعود.الأمراضمنذلكْيخلصهمأناعتفادهم

إلىالناسفأسرعحياتهموهددبالتبتحلخطيروباءأنويقال،سنةثمانمائةأو

البركة.طالبينالبخوروحرقلألهتهمالقرابينتقديم

صورأوتعويذأتبيوتهمأبوابعلىالصينيونيضعأنأيضاالعاداتومن

الارواحتطردسوفأنهامنهمإعتقاداوذلكالبراقالأحمرباللونشعريةومقاطع

بالجديد.وتاتىالقديمتذهبأنمنهمإعتقاداكذلك،الشريرة

هناكتكونأنالصينينعندجدامهمتقليدفهوالزواجقبلالخطوبةفترةأما

يتموعندما،الخطيبينمشاعرعنللتعبيرالفرصةتعطىحتىالخطوبةلفترةفرصة

الزواخ.يتمالأثنينبينالتآلف

الطبيعى.الحرير-الصينفىالمنسوجاتأهممن:الصينفىالمنسوجات

والتىالخامةهذهلمعرفةرواياتعدةوتوجد.أسرارهوتكتمعرفهمناولوالصين

وقد.السنينبألافالميلادقبلالحريرالصينعرفتوقد.أخرىخامةيضاهيهالا

أشجارعلىكريبةدودةلاحظتالصينياتالأميراتإحدىأنالمؤرخينبعضذكر

بمجرديجفلزجسائلفمهامنتخرجأنهالاحظتوقد،الحديقةفىالتوت

حتىالعمليةهذهوتتكررجسمهاحولبهاخاصامسكنامنهوتكرنللجوتعرضه

المغلىالماءفىح!لهاأمكنالوقتذلكومنذ)الشرنقة(داخلهتماماالدودةتختفى

ثمالشرنقةمنالخيطأولعلىوالحصولبالحرير،المحيطةالصمغيةالمادةإذابةبعد

الأميرةوأماالجو()هنرىفهوذلكعنكتبالذىالمؤرخأما.الخيطسحبيتم

صناعةانتشرتوقدتش(.لنج)سىالأميرةهىذلكفىالفضلإليهايرجعالتى

حرصتوقدالدولةأسرارمنسراالصناعةهذهوأعتبرث،الصينفىالحرير

كلعلىوالعقوباتالقرانينسنتثم.البلادحدودخارجتسربهعدمعلىالصين
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لأهميةونظرا.للدولةالأولالموردب!عتبارهاالصناعةهذهسراخراجيحاولمن

ولكن.الصناعةهلىهسرعلىالصينحافظتفقددوللعدةالطبيعىالحريرصناعة

بحاكمتزوجتالصينياتالأميراتاحدىأنوردتالتىالكثيرةالرواياتمن

الجديدوطنهاوفى.القزدودةبويضاتشعرهاثنايافىخبأتوقدببخارىمدينة

ومنهابيزنطةالىمنهاجانبنقلهناومنوانتشرتوتوالدتالبويضاتقسمت

أوفدجستنيانالامبراطورعهدفىأنهأخرىروايةوفىالعالمأنحاءإلىانتشر

عصاهفىالصينمنالمَزدودةشرانقوأحضرراهبصورةفىوتخفىشخصا

العالم.أنحاءسائرإلىالطبيعىالحريرانتشرهناومنالمفرغة

طريقعنالهندالىائحقلتالطبيعىالحريرصناعةسرأنأخرىروايةوفى

حيثالبلادمغادرتهعندمجوفةعصافىالشرانقبوضعوذلكالدينرجال!أحد

ثم.الحريرمنهاويخرجونالقزدودةيربونكيفالهنودوعلمالصناعةهذهنشر

ومصر.والعراقلىايراناليابانإلىالصناعةهلىهاذَقلت
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الصينثىالأفلاء

القومياتْالمختلفةمنالعديدوشكنهاا!المترامبةالب!دمنالصينتعتبر*

لكلموحداريايرجدلاوبالتالى.وثقافتهاوعاداتهاتقاليدهامنهالكلوبالتالى

صكانها.

القطنيةالأقمشةمنوالسروالالقميصيرتدى:الصينىالفلاحعلابس

وأالقشمنمصنرعةوتكونالأطرافواسعةالشكلمخروطيةقبعةويرتدى

علىتساعدهحتىخفيفةنعلاقدميهفىويرتدىالشمسأشعةمنللوقايةالخرص

ورخرفةطرارهيتنوعفضفاضاجلبابافترتدىالريففىالمرأةأما.والعملالحركة

منطقة.تبعألكل

يعتبرالمدنوفى.القطنأقمشةمنررقاءبدلةعنعبارة:الصانعملابس

البدلةفترتدىالمصنعفىالفتاةأما.أيضاالدولةموظفىبينالسائدالزىهوهذا

البسيط.العادىالرداءأوالزرقاء

القفطانبارتداءاليومإلىيحتفظونالسنكباروبخاصةالصينمِنمنوكئير

فيكونالرأسغطاءأما-الكيمرنوكثيرايشبهالرداءوهذاداكنبلونالحريرمن

الأطفالتجدأنالمعتادومن.القماشمنأسودوالحذاءالأسرد.المخملمنطاقية

الحرير.أوالقطنمنالملابستكونالغالبوفى.آبائهممثلالملابسيرتدون

القطنىالرداءيبطنفقدالبردأوقاتفىولكنالصوفمنالملابسترتدىماونادرأ

أيضا.القدماعيبسةوفىملابسهمفىبكثرةالظريزوششخدمالفراء،أوبالصوت

الشعبطبقاتسائرعنعامبوجهملابسهمتختلف:الدبنرجالملابس

يشبهمافوقهاالفضفاضةالملابسعادةيلبسرنالمساجدلأئمةفبالنسبة.الصينى

الكهنةأما.بيضاءطاقيةعنعبارةالرأسوغطاء.الداكناللونذات)الجبة(

البسيط.النعالوينتعلونالفضفاضةالصفراءالأرديةفيلبسونالبوذيونوالرهبان

يتجرلوكانالفقراءملابسوارتدىالترفمظاهرنبذالذىبوذايقلدونذلكوفى

منالبوذيينالرهبانبعضوهناك.للرأسغطاءأيرتدىلاوكانالطبقاتهذهبين
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الشكل.غريبةقلنسواتعنعبارةرأسأغطةيرتدونالتبت

ويصلالسروالفرقارتداؤهويتم:الجلباب:الصنفىالوطنيةالملابس

الاجتماعيةللمكانةتبعا)وذلكالفخذأعلىأوالركبةأعلىالىالرداءهذاطرل

وطريلة.وأسعةوكمامكولةولهفيها(ديرندىالتىللمناسباتوتبعأشخصلكل

للاسرتبعاوذلكالملابسومسمياتوأنواعأشكالاختلفت:سونجملابس

وبثماموواسعأطويلافضفاضاالرداءكانسونجأسرةحكمففى.الحاكمة

يرتدىأوبالجواهر.رمرصعةمعدنيةسلاسلعنعبارةحزامارتدأءمع.طويلة

التنينرسوماتللزخرفةواسعًخدمتالجانبينمنالمفيتوحأء4!ول+(القميص

اللونفهوالسائداللونأما.البريةوالطيوروالنجوموالأبراجوالقمروالشمس

الأحمر.

الواسعةالطويلةا!مامذاتالفضفاضةالملابسانتشرت:تشينجملابس

عددوقلت.والمحاكمالعامةالمكاتبفىالملابسهذهواستخدمت.أساورولها

أستخداموأيضا.الصينلدولةرمزاالتنينوأصبح.الفترةهذهفىالملبسيةالقطع

الوطنى.العلم

وكانتالمهمةالمركزأصحابالملابسهذهيرتدىوكان:المنادرىملآبس

منومطررةوواسعةطويلةفكانتا!مامأماوواسعةوطريلةفضفاضةالملابس

فىالمندريةالريشةوكانتقبعةعنعبارةفكانالرأسغطاءأما.والخلفالأمام

منالقبعاتوكانت.الإجتماعيةالمكانةعلىتدلالعقدخرزونوعالمنادرىقبعة

الصيففصلوفى.بالفراءمزينةالجوخوقبعاتبالجراهر.المزينالحرير

التاسعالقرنفىأما.القبعةتستعملالمرأةوكانتالخيررانمنالقبعاتيستخدون

المزينالمستعارالشعرتستخدماورأسغطاءبدونالشعربتصفيفتظهركانتعشر

المساحيق.استخدمواركذلك)المانشو(لنساءبالنسبةوذلكالملرنةوالشرائطبالورد

منفتحاتوتوجدواحدةقطعةمنالرداءهذاكان:جزامالشينواملابى

الشتاءوفى.كمامبدونأوقصيرةأوفطويلةا!مامأما.الركبةإلىالجائبين

للرجل.وبنطلرنجاكيتعنعبارةالرسمىالزىكانالريفيةالمناطقوفى.يبطن
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منوالأررارالعاليةالياقةذاتالجاكيتفهىالصينيةللملابىالحديثالشكلأما

فلكلالألوانأما.القطنفمنالأقمشةأما.الطويلوالسروالأسفلالىأعلى

.الأخرىعنطبقةكلتميزالتىالألوانمنلونطبقة

وأالكتفأعلىمنربأطأوبدبوسل!بتوكانتالشتاءفىترتدى:العباءة

العنق.

الملابس.فوقيرتدىوكانالقطنمنمصنوعرداءعن.عبارة:الكررت

راهيةبألوانهندسيةبزخارفون-شالجوخمنجاكيتعنعبارة:ا*ناولا

والأررق.والأسودالأحمرمثل

وسروالقصيرجاكيتمنتتكونشعبيةملابسعنعبارة:الفورمورا

.للرأسكغطاءوقبعةللزينةوعقد.الحريرمنقماشوقطعةقصير

منويعتبرالطريلبان()الماجطرارالصينيةللمرأةالمفضلةالملابسومن

منويصنعجذابةبطريقةالمطررالكيمونوفترتدىالعروسأما.إليهاالمحببةالأردية

.السروالمعه!يرتدىالحرير

هذهوتبدأالخشبمنقوالبفىأقدامهنترضعكانت:للنساءالقدآكبسة!ر

نساءأماءصفيرةقدمهاتبدوحتىعمرهامنالسادسةفىطفلةوهىالغريبةالعادة

عالىبكعبالخشبمنقالبعلىالمركبةالشباشبيرتدينكنفقدالمانشو

.الأرضعلىموجودةتكونقاذوراتأىعنأرجلهنلحفظوعريض

ويصنع،الطينيةالأراضعلىللمشىيستخدموكانعالىحذاء:الشوبان

القطيفة.أوبالأشرطةأورباطأوب!بزيميحلىوكانالخشبمنأوالفلينمن

مرصعةوكانتالرقبةحولالعقودالمرأةأستخدمت:والمجوهراتالحلى

الكريمة.والأحجارباللؤلؤ

باللونالقطنيةالأقمشةمنالجاكيتالرجالارتدى:الرجالملابس

الرقبةذاتأوالعاديةالأحذيةوارتدوا.السروالأيضاالرجالوارتدى،الأزرق

الشبشبارتدىفقدالعادىالمواطنأما.اللبادمنكعبعلىالمركبةأو)البوت(

كانتالأحذيةوبعض.القطنيةالجواربرارتدوا.واللبادبالقطنالمكسرالمعريض
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.صغيرةالأقداملتبدوصغيرالآخروالبعض،العادىالشكلتأخذ

)ابنسم2يعنىوالذىتسو()تينالامبراطوريرتدى:الامبراطررأرياء

الصينيةوالزخارتالكريمباللونالرداءوأرضيةالثمينةالاحتفاليةالملابس(الجنة

والتىبالمجوهراتويتزين-المجنحالكبيرالكولالزىويصاحب،كلهالرداءتملأ

العظمة.عليهتضفى

العقبينالىيصلالأولالرداءوالفضا.:الورراءمنالدولةرجالكبارأ،ياه

ويرتدىجدأ.طويلةوا!مامبالرربملرنةبأقلامعريضباطارالرداءويع!هى

وتظهرالأتساعمتوسطةوا!مامالأولالرداءمنأقصرآخررداءالرداءهذافرق

أما.ومزخرفةاَخروبلونمجنحةكبيرةكولةوللزىالأولالرداءأكمامخلألهامن

قاتموالحذاء.بريشةوتزين%خربلونجزءأعلاهافىويظهرفقبعةالرأسغطاء

لأعلى.مرتفعةمقدمةوله

الفئةهنهترتدى:العسكريةبالحدمةبلتحفونمنأوالضباطملابس

الواقىالدرع،العسكريةالخدمةيؤدىالذىأوالضابطفيرتدىالمتميزةالملابس

الأقدامإلىفيصلالسفلىالرداءأما.والتطريزبالزخارفويزينكالصديرىويكون

الكابارتداءفىالحقلهاالفئةوهذه.للتنينرخارفأربعأوبثلأثويزين

العاليةالرتبةوذاالماندرينمنالضابطاما.بريشةيزينالرأسوغطاء.الأصفر

منأقصرمنهاوكلأرديةثلاثةعنعبارةبالمناسباتالخاصةالأزياءيرتدى

الصدرفىومطررأمزخرفايكونوالرداءالمجنحةالكبيرةالكولةويرتدى.الأخرى

مختلفةوبألوان8رقمأشكالتأخذبأشرطةفيحلىالتحتانىالرداءأما،وا!مام

ريثة.منهيتدلىالرأسغطاءويرى.أسفلمنباطارالرداءوينتهى

العقبين،إلىضيقينسدلالذىالسروالالقروىيرتدى:الفروىملابس

والسروالالقميصوفوق،الرسغإلىتصلالاتساعمتوسطةبكمامقميصاويرتدى

بواسطةالوسطإلىأسفلمنويرفعهالقفطانويشبهآخربلونخارجيازيايرتدى

فىنعالاويرتدى،عنايةبدونينسدلالشعرأما.حركتهيعوقلاحتىحزام

قدميه.
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*

عنعبارةالصييةالملأبسيرتدوناليرميةللحياة:الماندرينرجالبس

منغامقلونويظهر،المعصمقبلمماالىنصلوا!مام،باتساعينسدلجلباب

منيكرنوغالباالقمعفيثمبهالرأسغطاءأما.الذيلرمنالكرلومنا!مام

بنى.ولرنهمخرمايكونوالحذاءالبامبو

،الح!زامويرتدىمطرررداءعنعبارةللمكاتبالماندرينملابسأما

مختلفة.وبألوانالأرديةمنطبقةمنكثرويرتدرد!،والكاب

وهىهو()هرنجالامبراطررروجةالامبراطورةظهرت:الامبراطورةأرياء

الاتساعمترسطةطويلةوا!مامطويلرداءعنعبارةالاحمتفالاتعلابسترتدى

غطاءأما.اللؤلؤمنبعقدوتتزينكريملونهوالرداء،الرسغعندضيقةوتنتهى

المطرر.الساتانفمنالرأص

منالعقبينإلىيصلوالذىالسفلىالرداءترتدىأخرىامبراطورةوظهرت

عليهيغلببالزخارفالمملوءالحريرمناَخررداءفوقهوترتدىاللاميهالساتان

عليهاتطغىالزخرفةلأننظواالأرضيةلونرتختفىوالأخضر،الأحمراللون

أقصرالعلوىوالرداءبالورببخطوطومخططأخضرعريضهبكنارالرداءويتتهى

المخططالسفلىالرداءمنكبيرجزءويظهر،بالذهبومطرراالسفلىالرداءمن

بالأحجارالمرصعالتاجالامبراطورةوترتدى.تطريزالخطوطهذهوبينطوليا

رأساور.قرطاوترتدىطائرنهايتهافىعصاوتمسكالكريمة

القطيفةمنرداءالمنزلداخلالأميرةترتدى:النبلاءوطبقةالأميراتملابى

فتربطهشعرهاأما.رقبتهاحولأحمربايشاربوتتزينبألأرهار.المزخرفةالسوداء

وقد.الذهبمنبأسورةوتتزين.واللؤلؤبالريشيحلىتاجاوترتدىبشريط

بطبقةيرتبطوالذىالأصفراللونويفضلجاكيتردائهافوقالأميرةترتدى

النبلاء.

ريكونبالذهب-المطررالأصفرالرداءترتدىالمنزلخارجالأميرةوملابس

تصفيفأما.الخارجىالرداءعنيختلفولونهآخررداءأتحتهوترتدىللنظرلافتا

قبعةعنعبارةالرأسوكطاء.الصينيةللموضةتبعاالخلفإلىفتجمعهشعرها
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الشعر.مقدمةفىكبيرضعردبوسبواسطةويثبتالصناعيةوالآرهارباللؤلؤعرينة

الرسميةالاحتفالاتأزياء)المانثو(من:العلياالطب!ةمنالنناءملابس

الأيدىتختفىبحيثجداطويلةوا!مام،الأقداميغطىأحمررداءعنعبارة

يشبهخارجيأرداءأالرداءهدافوقوترتدىأخر.بلونبكنارا!ماموقشهى

عنعبارةرالزخارتفاقعأخضرالأرضيةولونالسميكالحريرنسيجمنالقفطان

وتحلىالجانبينومنالأماممنتصفمنمفتوحرالرداء،المرجانيةوالشعبالقواقع

كماممنأقصرولكنهابلأساعتنسدلالرداءهذهوكمامآخربلونبشريطالفتحات

السلاسل،منهاوينسدلمستديرةقبعةعنعبارةالرأسغطاء.الداخلىالرداء

الوسط.بعدماإلىيتدلىرقبتهاحولشريطاوتربط

تفصيلهافىبالبساطةك!سم)المانشو(ملابس:)المانشو(نساءملابس

وتحلىالفاتحوالأررقوالبنىالفاتحوالبرتقالىالفاتحالأخضرباللونومعظمها

أيضاوتحلىالرداءلونيخالفبلونكروازية()بطريقةالصدرعندبأشرطةالملابس

تصفيفأما.الرداءلونعنيختلفلونمنبالكناراتجداالواسعةا!مام

تغطىومجموعةاليمنىالأذنتغطىبمجموعةويجمعالنصفمنفيفرقالشعر

بالأشرطةأوالصناعيةالآشجاروأوراقوالثماربالأرهارويحلى،اليسرىالآذن

يكونرأسغطاءداخلشعورهنفيجمعنالنساءأما)المانشو(لفتياتبالنسبةهذا

والأزهارالأشجاروأوراقبالأشرطةأيضاريحلىبسيطاويكونأعلىمنمدببا

ملابستتبعولكن.كثرببساطةالملابس!تتميزالآنبأنهعلما.الملونةوالفصوص

العلياالطبقةونساء.بنفسهاتثقالممتازةالأسرةمنفالمرأةالمختلفةالمناطق)المانشو(

.صغيرةالأقدامتظهربحيثخاصةقدمآبسةيرتدين)المانشو(أوالصينيةسواء

نساءوتزخرف،الصيننساءباقىمنأقصرملابسترتدين)المانشو(ونساء

فىالمطررةالكناراتوتستخدمراهيةبألوانوتطررهابالزخارفالجاكيت)المانشو(

الرداء،لونتخالفأقمشةبألوانالكناراتلملابسهنتستخدموداثما.ملابسهن

القشبلرنتكونجميلةوبألوانوالمزخرفةالمطرزةاليدريةالمراوحوتستخدمن

الطبيعى.البامبوبلرنأوالطبيعى
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تتزوجوعندما،بسيطبشكلشعرهافتصفف)المانشو(منالصجرةالفتاةأما،

وأوراقوالثماربالوردوتزينهالنصفمنتفرقهبحيثأخرىبطريقةتصففه

الصناعية.الأشجار

الأقدامالىيصلالحريرمنرداءالطبقةهذهترتدى:الماندرينناءأرياء

فتحةوتحلىوالأررار.بالأشرطةويحلىالأيمنالجانبمنمفتوحاأبيضلونه

بالأشرطة،أيضاوتحلىالرصغإلىوتصلواسعةا!مام.بالأشرطةالصدر

إلىبسيطبشكلالشعرويصفف.الفاتحالأررقباللونوالأرراروالأشرطة

حمراء.صغيرقبعةالرأسوكطاء،الخلف

الداخليةالملابسالصينيةالمرأةترتدى:الصينيةللمرأةالداخليةالملابس

تشبهبلورةترتدىثم،بحزامالوسطويضمالركبةإلىيصلواصمعرداءعنعبارة

ويضمومحبكةطويلةبكمامطويلرداءعنعبارةالرئشيةوالملابس.التونيك

أكماممنهوتظهروواسعةقصيرةكمامهتكونالخارجىالرداءأما.بحزامالوسط

الداخلى.الرداء

رداء،ردائينوترتدى-مزينةغيرالمنزلداخلالملابسترتدىالصينيةوالمرأة

مرتفعة،كولةلهآخروفوقهالأقدامإلىطولهيصلالفاتحالأخضرباللرنداخلى

وترتدى،الداخلىالرداءكمامخلالهامنويظهرالاتساعمتوسطةوا!مام

فيونكة،ويربطالوسطعندالأيمنالجانبإلىويمرالأيسرالكتفعلىالوضاح

الصناعية.بالأرهاروتزينهجذابةبطريقةيصففوشعرها

رداءأسفلفترتدىمختلفةفملابسها!وله+()!!ن!منالصينيةالمرأةأما

يدهاتظهرلأاليمنىللجهةوبالنسبة،كالعباءةرداءترتدىثم،الأقدامإلىأبيض

ويصلالاتساعفمتوسطالأيسرالكمأما،الأرضإلىيصلالأيمنالكمأنويبدو

الرأسولغطاءالمستديرةالطارةشكلعنعبارةالرأسكطاءوترتدى.الرسغإلى

قصيرا.يكونوشعرهاالرقبةحوليربطانشريطان

دهانفىيبدأنالثامنةأرالسابعةسنبلوغهنعندالصينإتوالأطفال

الصينيةتضعأنالموضةوقمة)البمبه(باللرنوالشفايفالأبيضباللونرجرههم
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بالنسبةالشعرتصفيفأما.الأررقأوالأسودأوالأخضرباللونالعينينبينفقطة

تصفيففىالصينيةالمرأةرتتفق،المتزوجةالمرأةضعرتصفيفعنيختلفللفتاة

ملابسها.أشكالفىوأيضاشعرها،

تبعاوذلكتختلفبحيثالملابس)النيتز(الخادمةترتدى:الحادماتملابى

عندتعملالتىالخادمةالمئالسبيلفعلىعندها.تعملالتىالاجتماعيةللطبقة

مجموعةكلثقومبحيث012حرالىالىالخادماتعددتصلفقد.النبلاءطبقة

كوصيفاتيعملنوالسيدات،الشاقةبالأعماليقومواالذكورفالخدمخاصبعمل

ويمكن.الصغيراتالأميراتلخدمةفيكنالصغيراتالفتياتأما.الملكاتلخدمة

ايثارباترتدىوقد،مشجرةبزخارفوالمزخرفالسادةالرداءالخادمةترتدىأن

وترتدىالذهبمنبدبوسشعرهاوتزينرقبتهاحولويربطالحريرمنأخضر

ثماللونبنىالأقدامإلىيصلرداءالأميرةخادمةترتدىوقداللزلؤ.منأسورة

الرداءهذافوقترتدىثمواسعةواكمامهالركبةإلىيصلأخضررداءفوقهترتدى

وأوراقبيضاءبررودمزخرفةباطاراتويحلىكمامربدونبنىلونهصديرى

وغطاء،الصديرىنهايةوحولالرقبةوحولالباطحردةحولخضراءأشجار

لطائر.شكلالرردرفوقبالورودوتزينصغيرةقبعةعنعبارةيكونرأسها

إلىطولهويصلباتساعوينسدلالقطنمنرداءالعاديةالخادمةوترتدى

إلىوتصلجداواسعةوا!مامأوفيسييةوبكولضيقةالرقبةوحردةتقريبأالركبة

يصلرداءتحتهوترتدى،القطيفةمنمخالفبلونباشرطةوتحلىالرسغقبلما

وترتدىتجمعهبحيثشعرهاوتصفف.الأولالرداءولوننوعوبنفسالعقبينإلى

لأعلى.مرتفعةومقدمتهومقفولفصغيرالحذاءأما.اللبادمنقبعة

"ط!!
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نهبالياا

-

الآلهةوأخته)ايزاناجى(الآلهةأنماَلهاأسطورةعلىاليابانفيالحياةتقوم

منهفتقطرتبالجراهرهمرصعبرمحالمحيط!فذفاعائمجسرمحلىوقفا)ايزامانى(

قدالآلهةحفيد)نيئجى(وكان.اليابانجزروهىبالآلافتعدالتىالمقدسةالجزر

حتىالبابانحكمواالذينالأباطرةسلالةمنوكانمركز.)هوتشو(جزيزجعل

.عامالفىومنذالميكادوإسمتحتاليوم

كوريامن.الأصفرالعرقشعوبمنخليطمناليابانىالشعبويتكون

الكوريةئمالصينيةبالحضارةحضاراتهابناءفىاليابانتأثرتوقد.والمغولوالملايو

.اليابانفىالبرذيةانتشرتأنبعد

تاربخية:لمحة

نأغير،الفنىاليابانتاريخلتتبعالميلادقبلماإلىالرجوعبالامكانليس

التقاليدفشيئاشيئاكؤنت،القاراتمختلفمنوفدتالتىالتأثيراتمنجملة

شمالىفىفى)ياماتو(قبائلاستقرتالرابعالقرنومنذ،اليابانيةوالأدبيةالفنية

الرمرسوكانت.وحكمهاالبلادسياسةفىمتومعدورلهاكان)أوراكا(جزيرة

تيجانمنالجنارىوالأثاث،مستديرةقبةتعلوهاالتى)كو-فون(المسماةالكبرى

كوريا.شرقىجنوببحضارةالارتباطبعضتوضح،وخزفوأسلحة

الأميربتأييدالسادسالقرنمنتصففىيامافوفىالبوذىالدينظهرثم

حكم645عامبعدظهرثم،الكوريةالصينيةالحضارةيمثلالذى)شوتوكو(

تانغأسرهعاصمةمخططوفقبنيتالتىالجديدةالعاصمة)نارا(وكانتمركزى

القرنخلالواسعاالصينىالتأثيروكانالسفراء،والصيناليابانوتبادل،الصينية

والتاصح.الثامن

السيادةوكانتالتامعالقرنبدايةفى)كيوتو(الىالعاصمةانتقلتثم

الصينية.الثقافةفىدانماتمثلتالتىالأرستقراطيةللطبقة

لكىالصينتأثيرأوقفتالتىفوجيناراأسرةحكمتالتاصعالقرننهايةوفى
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الصينية،الحروفعلىمعتمدااليابانىالأدبظهركما،يابانيةوحضارةفناتقيم

--------الذى----)أميدا(-وعبادةوالعاطفةالحبعلىيقومالأدبوكان

.العديدةالمعابدلهبنيت

وخلفتهم0116عاممنذ)تايرا(أسرة)سمتحتوحكمواالقرويونئارثم

منالنوعهذاواستمرعسكريةحكومةكاملاورافىوأقامواموتو()ميتاأسرة

الزحفصدتالتى)موجو(أسرةبعدممجاءثم.ميجىاصلاححتىالحكم

المغولى.

)أسرةظلفىالصينفنمناليابانإستمدتعشسرالثانىالقرنوخلال

سونغ(.ء

بقىالفنأنغيرعشر،السابعالقرنبعدوالفنيةالأقتصاديةالحياة9إردهرت

الفنتطويرعلىأقدركانتالشسبطبقةأنعلى،القديموضعةعلىمحافظأ

.الا:نتاجالوافرالشعبىالفنفظهر،الواقعيةنحو

البابانى:العمازفن

اندثرتالتىاليابانيةالمنشآتأقدممن)هوريوجى(المسماهالعبادةبيوثتعتبر

ذاتمربعةمظلاتثلاثبينهاطوابقثلاثةمنمؤلفخشبىبناءوهىتقريبا،

لمعابدالمتشابهة)النار(معابدالسابعالقرننهايةفىظهرتثم.مجنحةحواف

والشكلالبسيطالمخططذاتالبيوتاليابانفى،*وشاعتتانغ)أسرةالصين

ؤمثالهاالجدرانمفتوحةأجنحةأقيمتثم.بالتزيينرالمليئةالمتصاعدالمتناظر

ثم،صينىأسلوبوأعقبه،البوذيةبالطررالمتأثرشينيوطرارظهرثم)الهودو(

سونغلأسرةالرسمىالأسلوبثمنارافىناندايمونبناءومثالهخليطأسلوب

كاماكورا.فىالشاريدانومثالهالصينية

،الكورىالطرارمنمستوحىوهوخشبياالنحتكان:اليابانىالنحتفن

مناوبرونزيةبوذاتماثيلوأصبحتالتارامعابدفىالصينىتانغأسلوبشاعثم

.الملونالجص

يتقاسمأنذلكجراءمنفكانالدينيةالتماثيلعلىالطلباشتدوقد
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)جوشو(الفنانينأشهرمنركان،أحدهمباشراتالفنىالعملأجزاءالفنانرن

دتيقةبزخارفمحاطينأوجالسينالدينأورجالبوذاتتناولالمرضرعاتوكانت

حجرية.أوبرونزيةأوخشبيةالتماثيلوكانتخارقة

فى،لباعياأسلربهمأصبحوتدوأولاد.أونكىالنحاتينمنشتهر2ناراوفى

التماثيلأشهرومن.الصينيةسونغأسرةأسلوبمنمستوحىوهر،الثامنالقرن

الثامن.القرنإلىويرجعالبرونزمنوهوكاملاورافىالكبيربوذاتمثال،اليابانية

والصينية،الكوريةبالطرربدايتهفىالتصويرتأثر:البايانىالتصوكرفن

تانغ.أسرةعهدفىوخاصةالصينمنيصطحبوئهاالسفراءكانالتىوبالأشياء

الذينالصينينالمصورينمنضخمعدداليابانإلىوردالتاسعالقرنوخلال

علىيغلبالخطىالرسمأصبحثمتفصيلا،أقلفأصبحتطراقئهمحوروا

تحتقوميةأومحليةصفةالتصويروأخذ.واضحةفكانتالألوانأماالتصوير،

الطبيعةتصويرفىتبسيطاتعلىالأسلربهذاويقوم)ياماترى(إسم

ثم،الغربفىالفنبهذاعرفتالتىالمؤلفاتلتزيينأستخدموقد،والأشخاص

بالحركة.مليثاالأسلوبهذاأصبح

اليابانىالفنمركزكيوتووبقيت.كيوتوقصورفى)كانو(المصوربررثم

فلقدالشعبطبقةوأما،بيرتهمجدرانتزيينفِىالأرستقراطيونشجعهالذى

طريقعنبالحبرالصينىالتصويرودخل.تزييناتهافى)ياماتوى(أسلوبتابعت

)هركوساى(أما(0182-)1745)غيوكودو(تبناهالذى)ناغا(إسمتحتناغاراكى

اخ!صكما)هيرسينغ(.مع.اليابانيةالطبيعةبتصويراختصفقد176-9184(0)

.المرأةبتصوير)كيوغانا(

وكانالميلاد،قبلالسنينمنألوفعدةمنذاليابانفىالإنسانظهوربدأ

طوالقوموهم(الأبيض)أىالقوقازىالجنسمنالبلادتلكفىالسكانأول

أنحاءكافةسكنوا)الاينو(،وقديسمونركانوا.الشعرغزيرو،اللونبيض،القامة

نأقبل،والأسماكالحيوانرصيدالرعىعلىيعيشونوكانوا.اليابانيةالجزر

شمالااليابانيهْالجزرأقصىهوكايدو،جزيرةفىيوجديزالولا.الزراعةيتعلموا
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اليابانية.للجزرالقدامىالسكانهؤلاءمنباقيةبقية

الحال!نالبابانببنأسلافبدأالمبلاد،فبلسنةالافعشرةحوالىوبعد

آسيا،شرقمنمتفرقةجهاتمنمتتابعةموجاتفى،ابيابانيةالجزرإلىيفدون

اليابانسكانمنهيتألفالذىالمغولىالجنسمنركلهم.والصينكررياطريقعن

مبادئيعرفرنفكانوا،"السابقبنالسكانمنرقياكئرالقادمونوكان.الحاليون

القدامىالسكانبدأالسنينوبمضى)الاينر(عنصرمنهمتعلمهاالتىالزراعة

اليابانفىالانسانتاريخويبدأ.والشرقالشمالألىالقادمينأماميتراجعون

التىوالأدواتالأوانىوجدتوقد)بالنيوليتى(والمعروفاغديثالحجرىبالعصر

مائتىبنحرالميلادوقبل.اليابانيةالجزرأنحاءجميعفىالعصرهذاإلىتنتمى

وغربها،-هنشو-الرئيسيةالجزيرةوسطفىالمعدنيةالأدواتظهوربدأ،عام

ضمن،الآسيويةالقارةمنجاءواالآلاتهذهاستخدمواالذينالناسأنرلاشك

ظهرالميلادىالرابعالقرنوفى.الصينمنقدومهااستمرالتىالبشريةالموجات

اخضاعفىنجح)جيمر(الامبراطورأى)جيموتنو(اسمعليهيطلققوىزعيم

منمقربةعلى)نارا(اقليمفى)ياماتو(أسرةوأسس.لسلطانهالمختلفةالقبائل

حتىالبلادتحكمواستمرت،اليابانفىالامبراطوريةنشأتوبذلككيوتو،مدينة

الصينأهلفنونمنكثيرالبلادودخل،بالصيناليابانإتصالزادوقد.الآن

اليابانيونواستورد.الجلودودباكةوالحدادةوالسفنالنسيجكصناعةوصناعاتهم

الصينيةالفنونانتشارومع،البوذيةوالديانةكنفوشيوسفلسفةالصينمنكذلك

وتتطور.تتغيراليابانيينحياةبدأت،وفلسفتهاوصناعاتها،

منهاأنيثقالتىهىجزرأربعوكبرهاأهمهاالجزر،منمجموعةواليابانء

)هوكايدو()سمهاالجزرهذهوأولى.العالمأذهلالذىالحديثالمغرلى()العملاق

والجزيرةتقريبأ.الشةشهورطوالالجليديكسوهاحيثالشمالأقصىفىوتقع

يشبهالخريطةعلىوشكلهاطوكيو،العاصمةوفيها)هرنسيو!إسمهاالثانية

المتوسطالأبيضالبحرعلىوتقع"سيكوكر"إسمهاالثالثةوالجزيرة.السمكة

الرابعةالجزيرةأما.والبوسِفىالبرتقالمنكثبرةمزارعوبها،معتدلوجوها
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*يخز

علىمرةينفجروهو"آثر"بركانواسمهالآنالىوالموجودالبركانوذِ!ااكيوسيو"

الكثيرونيموت)نذار،سابقبلاالقاتلةبحممهيلقىوعندما،عامكللأقل

بنائها.اليابانيرنفيعيد-سفحةأهلهاعنديعيشبثملهاقرىوتنمحى

العاصمةمساحةوتبلغيعملرالكل.نسمةمليون012اليابانتعدادويبلغ

13ر5وشكنهاحيا()23إلىمقسمةوهى،مربعمتركيلو0024"طوكيو(

نسمة.مليون

ببشرةمنهمترىماونادرا،كالعاج،كالشمعلمضاءببشرةأليابائيينكل

يتحدثونلامنهمالأعظمالسوادفان،اللغة:اليابان!ننعيوبكبرومنسصراء.

اليابانيةجانبإلىالإنجليؤيةأوالعربيةيتكلمولا.اليابانيةاللغةسوىإطلاقا

التحدثمواقعهمتستدعىالدينالموظفينكبارثم.المختصرنالجامعةأساتذةسوى

والسياحة.الخارجيةكرجالبالانجليزية

عنيميزهمخاصبظابعاليابانيونيتميز:والحديثالقديمبناليابانيون

حياتهمفىظاهراالخاصالطابعهذاظلوقد.جميعاالعالمشعوبمنغيرهم

.اليومحتىالمعلومتاريخهممنعامالألفىطوال

منبلغتالتىالأخرىالشعوببثقافاتاليابانيةالثقافةمقارنةتملاذا

جميعفىالأخرىالثقافاتعنتختلفاليابانيةالثقافةأننجد،والحضارةالتقدم

الخصائصبهذهتحتفظاليابانظلتوقد.وخصائصهاتكوينهافىالعالمأنحاء

هواليابانيةالحياةخصائصأظهرإن.تاريخهامراحلمنمرحلةكلفىلهاالمميزة

عليهاالوافدةالثقافةألرانوبين،الأصيلةاليابانيةالثقافةبينالتوفيقعلىالقدرة

والفلسفة،التقاليد،منخاصلونالنفسهاتخذقداليابانىفالشغب.الخارجمن

عنحتىجميعا،العالمشعوبمنكيرهعنالاختلافكليختلف،والثقافة

اليابانمونبهااختلطالتىوالصينكوريا،مثلاّسياشرقفىمنهالقريبةالشعوب

الشعبفتقاليد.والثقافةالمعرفةاكوانمنالكثيرمنهاواشمدوا،بعيدةعصورمنذ

القريبةبالدولتأثرتمهما،تفكيرهوطريقة،ومكله،ومسكنة،ملبسهفىاليابانى

فبعض.الغربيةوأيضاالشرقيةالشعوبعنالاختلافكلتختلففمارال!منها
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اليابانيينحياةفىالقديمةبالتقاليدالاحتفاظظاهرةنظرهميستلفتالأجانب

فىبهايتمسكونالتىوبالعادات،الفنىانتاجهمفىبالدقةويعجبرن،وثقافتهم

منارلهمفىالحصيرعلىوالنوموالجلوص،العيشفىبساطةمناليوميةحياتهم

تنس!يقاالمنسقةالزهررمنتخلولاولكن،الأثاثمنتخلوتكادوالتىالصغيرة

الجانبين.الىتنزاحالتىالمزخرفةوالأبوابوالصور،بالرسوموالمرينةبديعا،

الأخذظاهرة،الناسمنكثيرأعينفىفريبةتبدوقدبظاهرةتتميزالياباذِ!وحياة

الزىأنمثلايدركونفهم.القديمبالطابعالاحتفاظمعجديد،هومابكل

أثناءالزىهذافخلعوا.الجديدةالصناعيةالحياةمعيتلاءملابهمالخاصالوطنى

والمرأة.والمعملالمصنعنىالحياةمعيتناسبالذىالغربىاللباسوارتدوا،العمل

الثانية،العالميةالحرببعدوحقوقهاحريتهاعلىحصلتقدكذلكاليابانية

الإجتماعميادينفىالبلادنهضةفىبنصيبهالتقرمالجديدالمجتمعفىوانطلقت

التىالغربيةالملابسوارتد!تالكيمونو،عنهاوخلعت،والسياسةوالاقتصاد

أثناءالغربىالزىيرتديانكاناإذاوالمرأةالرجلولكن.العملحياة!لنايسب

عادواإذااليابانىالشعبأفرادفنجد.كليةالقومىزيهماينسيالمفانهما،العمل

رفى.والمتعةالراحةفيهيجدونالذىالفضفاضةالكيمونويرتدونبيوتهمإلى

إتباععلىاليابانيونيحرصالبلاد.هذهفىكثرهاوما.الوطنيةوالأعيادالمناسبات

أفرادمنأحداًتجدأنيندرالسنةرأسأعيادففى،الأصيلةاليابانيةالتقاليد

ولا،والهياكلالمعابديزورولا،القومىاللباسيرتدىلاونساء،رجالا،الشعب

العيد.بهذاالخاصالتقليدىالطعاميتناول

حياتهمفىمهمادوراتلعبالتىالفنونومن،كثيرةاليابانفىوالفنون

علىالأمثلةأحسنومن.الشعوبمنغيرهمعندمثيلالهتجدلابشكلاليومية

الشاىبشربإحتفالعنعبارةوهوتشانويو()وشممونهالشاىطقسذلك

لاالعبادةمنبنوعأشبهجعلتهقاسيةوتقاليدوطقوسنظمعلهأدخلتالأخضر

وخاصةالشاىمنقدحشربأنالمعروفومن.الشاىمنقدحشربمجرد

الآسيوية،الدولفىالانتشارواسعةعادةسكربدرنيشربالذىمنهالأخضر

صغيركوخفىالشاىإحتفاليتماليابانوفى.واليابانالصينفىخاصةوبصفة
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الشاىغرفةفىشئوكل.خاصةمواصفاتذاتغرفةفىأوالمنزلحديقةفى

الشاىتقديمذلكفىبماوالحركة،الحديث-معينةلقواعدطبقأينظمأنيجب

تكونرهى،الشاىفيهايقدمالتىالأقداحعلىوالرسومالألوانوتقدير،وشربه

الجميلةالرسومتقديروكذلك،وصناعةفناوأجملهاالآنيةأنواعأرقىمنعادة

أرجاءفىالمنسقةالزهوروأوانىالحجرةجدرانعلىالمعلقةاللوحاتفىتبدوالتى

بسيطةتكونأنيجبوالزهورالرسومهذهوكل.جميلراثعفنفىالحجرة

فيهيرتفعلاهادئابسيطاالشاىحجرةجويكرنالجملةوفى.فيهاتعقيدلارقيقة

التزامهمنتيجةالشاىاحتفالفىالحاضرينوسلوكأحد.فيهيتحركولاصوت

هادئأيبدو،والحديثواللفتاتالحركاتفىالجمالابرارإلىتهدتمعينةقو)عد

جزءأللضيوفوالحلوىالشاىتقديمأىالاحتفالاتهذهفىالخدمةوتعد.رائعا

وحضورطويلمرانبعدإلاالعملبهذاتقوملاوالفتاة.للزواجالفتياتإعدادمن

إحتفالات.عدة

تنسيقفنهواليابانيينحياةفىمهمادورأيلعبالذىالثانىالفنأما

نأللزواجتستعدفتاةكلعلىيتحتمطويلارمناالفنهذاظلوقدالزهور،

تتعلمه.

نأاليابان!نعندالمأثورةالأمثلةومن.الشاىإحتفالاتشأنذلكفىشأنه

حياكة)أىالسيهو:أشياءثلاثةعلىتتدربأنيجبللزواجالصالحةالفتاة

(.الشاىإحتفالات)أىالتثانويوثمالزهور(،تنسيق)أىوالايكباناالكيمونو(،

الاصصفىالأشجارتربيةأى)البناى(وهواليابانيينعندثالثننوهناك

الأشجاريغرسونفهممعلرمأمروالخضرةللأشجاراليابان!نوحب.المنارلداخل

.البيوتحداثقفى

اليابانية.العرائسصناعةالبلادأهلبهايشتهرالتىالجميلةافنونومن

متعةالأطفالفيهايجدالعالمأنحاءجميعفىالعرائسأصبحتوقد

فىاليابانيونبلغوقدإقتنائها.علىالناسيقبلفنيةتحفاأيضاوتعتبر،وتسلية

عملفىبرعتمختلفةمدارسصناعتهافىولهم.عاليامستوىالعرائسصناعة
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عندمثيلاله!دلاالعرائسهذ.باقتناءاليابانىالشعبواهتمام.منهاعديدةأنرأع

العرائس.منمخلفةمجموعةمنيابانىبيتيخلرفلا.الشعوبمنغيرهم

للعرائس.عيدأعامكلفىيقيمالذىالعالمفىالرحيدالبلدهىاليابانولعل

تكونوالعرائس.العرائسبعيداليابانلمحتفلمارسشهرمن.الثالثاليومففى

لباسهافىالجميلةالعرائسجانبدالى.الثيابأفخروترلّدىالصثعجميلة

معظمفىالمصنوعةالعرائسأيضاتعرضالألوانالزاهىالحرير2منالوطنىاليابانى

الخ.....وفرنسية،انجليزيةمن،العالمبلاد

نوعيصنعطوكيوففى.بهتشتهرالعرائسمننوعاليابانفىمنطقةء-لكل

عرانستصنعفركوكاوفى)نارا(،عرائستصنعناراوفى)ساجا(،يسمى

)كوكيش(.بعرائستشتهرسنداىومنطقة.)هاكاتا(

ومثابرةوصبرواصراروعلمفن،اللؤلؤتكنولرجيا-اللزلؤجزيرة:اللولز

ترىوكأنكالغريبةبألوانهاالأرهاررترى)حيكيموتو(جزيرةاليابانغربوفى

منهاكل،كثيرةأبنيةالحدائقتلكفىوتتناثر-طبيعيةوليسمتالصناعيةالأرهار

عنعبارةكلهاجدرانهضخممعرضالبناءهذاففى.حديقةفىوحذهقائم

اللزلؤتصنيعفنفىخطوةيمثلحوضكل،السمككأحواضمائيةأحواض

،والابداعالجودةمندرجاتإلىاللؤلؤفررفنيبينآخر،بناءوفيالمحار،داخل

صناعةلفنعرضاَخر،بناءوفى،خبيراتفتياتالدقيقةالعمليةبهذهوتقوم

كومعليهامائدةالىفتاةكلوتجلس.الشهرةالعالمىالأصيلاليابانىاللؤلؤالعقد

52إلى02منحوالىتقريبأوطولهاجدارفيعةبابرةوتمكاللؤلؤ،من

المتينالبلاستيكمنخيطفىومنظمة،ومهارةبسرعةاللؤلؤبهاتلتقطسنتيمتر،

-وهكذاغيرهإلىوتلتفتجانبا،تتركهحتىالعقدعملمنتنتهىأنفما،اللين

منحلىلبيعجداكبيرآخربناءويوجد،فنيةدقيقةسريعةاكةكأنيهاالفتاةوهذه

ومشابكعقودمن.المحاراتقلبومناللؤلؤمنوألواناأشكالافيهوتجداللؤلز

الخ...والطواوش!رالفراشاتالطيورأشكالتاخذ

عنوالبحثللغوصبارعاعرضاهناك"حيكيموترأاللؤلؤجزيرةوفى
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صغيرةبسلةتمسكفتاةوكل،الغرصفىمتخصص!اتفتياتبهذاوتقومالمحار

ملابس!الفتياتترتدىلاأنوطبيعيا.مجهودهاحصيلةفيهالتضعالحافةعالية

غطاءأما.سميكانسيجهويكونأبيضمعطفاالفتاةترتدىولكن،العاديةالبحر

وأنفهاعينيهاعلىرتضعرأسها،علىمحكمةبيضاءطاقيةعنفعبارةالرأس

تلبسهالذىالرداءلأنجسمهاتبينفلابالماءملابسهاابتلتإذاأما.للتنفسجهارا

واسعأرداءأترئدىالماءمنالفتاةتخرجوعندما.الغرضلهذاسميكنسيجمن

ملابسها.فوق

فىشيوعااليابانيةالكلماتكثرهى)الجيشا(كلمةلعل:الجيئ!افتبات

بل.الجيشامعنىيدركونلاالناسولكن.أيضا)كيمونو(كلمةمع،العالم

الليل.وفتياتالجيشابناتبينيخلطودط

هىماعلىأصبحتأنإلىتطورتثماليابانفىالجيشافكرةنشأتوقد

قصورهمفىالمقاطعاتلحكامكانعشرالثامنالقرنمنالثاكأالنصفففى.عليه

الخيل،وركوب،السهامضربفىبارعونالجيشا،يسمونالرجالمناتباع

فنونفىالبراعةذاالشخصتعنىالأصلفىالجيشاوكلمة.بالسيفوالقتال

فىالماهراتالنساءعلىتطلقفأصبحتالكلمةتطورتالزمنوبمضى.القتال

وكان.عشرالتاسعالقرنأوائلفىذلكوكان،والموسَيقىوالرقصالغناء،فنون

جيشا.وكوروبى،جيشاهاؤورى-الوقتذلكفىالجيشافتياتمننوعانهناك

هذاوسمى.الكيمونوفوقيلبسالذىالمعطفأوالرداءفمعناهاالهاؤورىأما

وهن،ويرقصن،ويغنين،الموسيقىيعزفنلأنهن،كذلكالجيشامنالنوع

فمعناه)كوروبى(لفظأما.ملابسهنيخلعنفلادائما،معاطفهنمرتديات

قلة.وهن.الجيشافتياتمنالثانىالنرعإلىيشيروهوالسقوط

والتىالمهمةالصفاعاتمناليابانفىالنسيجصناعةتعتبر:النسيجصناعة

النسيج.لصناعةعديدةمراكزاليابانفىويوجد.الحربقبلماسنواتالىترجع

المنسوجاتمنتجاتهاأهمومن،اليابانفىللتجارةمركزاأوساكامدينةوتعتبر

نصفأوساكامدينةمن،المختلفةالمنسوجاتمنالصادراتقيمةوتبلغ،القطنية
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مركزاوهى،اليابانيةللمنسوجاتمخزنافتعتبركيوتومدينهّأما.اليابانصادرات

أنواعأفخريطررونفنجدهمثئإنتاجمنمنزلأىلايخلوحيثرئيسيأ.تجاريا

جانبإلى.والفضةبالذهبالمطررةالأرهاربزخارفالمنسوجاتعلىالتطريز

لتخريجالفنيةكيوتوجامعةأنشئتكيوتووفى.الصبغاتأنواعأجردتصنيع

مصانعوادارة،الرسوماتوتصميمالمنسوجاتصناعةفىالمتخصصينالمهندسين

التاقليديةالصناعاتمنلثروةموطناتعتبركيوتومدينةأنفيهشكلاومما.النسيج

رسومادخالتموقد.كيوتووعرائسوالمراوحوالصباغةالنسيجصناعةومنها

وأيضا)الأوبى(الحزامفىتستخدمالتىالمنسوجاترخارفلتصميمالكمبيوتر

الكيمونو.ألهمشة

يرتديهوالذىالحريرفهىالكيمونولعملاستخدمتالتىالخاماتأما

ذلكوبعدالسادةالكتاننسيجمنالكيمونوالعامةويرتدىالعليا،الطبقات

تبعاالأقمشةوتستخدم.الكيمونوشكلتلائمحتىأخرىأقمشةاستخدمت

القرنحتىواستهرتالنباتيةالصبغاتفتستخدمالكيمونوألوانأما.السنةلفصول

والقرمزىوالأرجوانوالعصفرالنيلةمنالألوانواستخدمتعشرالتاسع

نأإلىتستررد.الكيميائيةالصبغاتكانتعشرالتاسعالقرنوفى.والأصفر

الصناعية.للصبغاتبالنسبةاليابانتقدمت

بالنسبةأما.والفتياتللأطفالالكيمرنولعملالزاهيةالألوانوتستخدم

فىالمفضلةالألوانومنما.حدإلىقاتمةبألوانالكيمونوفيرتدينللمتزوجات

،الجبالمنوالبنىالصنربر،شجرةأوراقمنالغامقالأخضراللوناليابان

.كثيرةأخرىوألوانالكررشجرةأزهارمنوالوردى

بألوانمطررايكرنللمرأةبالنسبةالكيمونوفىالمستخدمةالزخارفأما

لزخرفةكثيرةاساليبظهرتوقد.ك!مرأةمعهاتتناسبوبزخارفمتناسقة

التطريز.بواسطةأوالأبليكاتطريقعنأوالطباعةبواسطةإماوتجميلهالكيمونو

للزخرفةتقديراالفنانيينكثراليابانىالفنانكان:اليابانيهْالزخارف

عنالنوعهذاتبنىالصينىالفنانبأنكبيرإعتقادهناكأنمنبالرغم،الشبكية
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اليابانيرنكاندان،قليلةبينهماالحقيقيةوالفروق.طريلةبسنواتقبلهالزخرفة

بعضوفى.الأسطحأوالحراترخرفةفىسراءالزخرفةلهذهاستخداماكثر

وكذلك.الكلاسيك!نالفناننٍوأعمالالشرقيةالشبكاتبينتشابهانجدالنماج

فىعاليةبراعةويظهرون،المشجرةالشبكيةبالزخرفةالولعشديدواليابانيينف!ن

رسمها.

كالهند،شرقيةبلدانفنانرالزخرفةمنالنوعهذاعرففقدالزركشةأما

نأعلى.المختلفةأعمالهمفىواسعنطاقعلىواستخدموها،واليابانوالصين

كلعكسعلىوهم،الزركشةهذهمعالجةفىوتحررأأصالةكثرهمكانراالياباذِش

رخرفةوعن.أعمالهمفىوالانتظامالوحدةقراعدعلىخرجوا،الآخرينالفنانمِنن

هذافىاليابانيةالرؤيةمجملعنبدقةمعبرةتعتبرفانهااليابانىالفنفىالمشجرات

.الصدد
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نلِلاباالمِاءالارلا

عديدةوثقافاتبفنرنتأئرتكمااليابانيةا!رياءتأثرتا!مربادئفى*

اليابانىالكيمونووكان.المستقلةبشخصيتهاانفردتذلكبعدثموكوريابالصين

بدأالثامنالقرنفىولكن.الصينىالأصلىجالنمومنأنجذقدالآصلفى

زياأصبحالعاشرالقرننهايةومع،بهمالخاصاميمونوابتكارفىاليابانيون

الملابسارتداءوأصبح.فاخرةملابسهموأصبحتللاحتفالاتبهمخاصاقوميأ

القرنوحتى.الملابسمنطبقاتعدةيرتدونكانوالأنهمالجسمشكليخفى

الرسميةالمناسباتفىالامبراطوريةللعائلةبالنسبةالكيمونوارتداءاستمرالعشرين

.الزفافحفلاتوفى

منيتكونالرجالزىكانوالثامنالسابعالقرندخلال:الرجالملابس

فىأما.والبنطلونالمعطفمنيتكولطالزىكانالتامععشرالقرنوفى.قطعتين

طبقةأما.الطبقاتلكلزيا)الكوسودا(المسمىالزىأصبحعشرالثالثالقرن

فىالساموراىطبقةوارتدت.)والهيتاترى()السوهو(رىارتدتفقدالساموراى

قطعتين.منويتكونللسيافينرسمىكزى)الكاميشيمو(رىعشرالسابعالقرن

وقدطويلةبكمامللكيمونومختلفةأنواعا.1718القرنخلالوظهرت

يتميزفهو)نرشعمى(المسمىالكيمرنوأماالفيروسودا.النوعهذاعلىأطلق

المنخفض.بالوسط

يرتدونفكانواالملابسمنطبقةمناكثرارتدتالطبقةهذه:النبلاءملابس

نهايةوعلىالكرلةعلىوالأحمرالأسودبالحريروالمزينةالكتانمنالقمصانأولا

حريرىرداءثمقاتمةبألوانأثنينأوثوبثمآخررداءالقمصانوفوقالكما،فتحة

ثمالسابقةالأرديةمناكثرطولهيصلبحيثالخارجىالرداءيكونكلههذارفوق

هذهمنكثرالرجليرتديهاالتىالملابستكونوربما.مزخرفبحزامالوسطيضم

للرجل.الحقيقىالشكلتخفىوبذلكالملابس

يرت!ونف!ما.الملابسمننوعمنكثريرق*رنالرجالأنلنايتضحسبقمما
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*

ثمالكيمونرثمالناجاجوبانذلكوبعدالهاداجىثمالسروالواماالفوندوضى

ويرتدى.)التابى(الجوربويرتدى)الأوى(بالحزامالوسطيضمثمالكوشيماكى

مصنوعاعادةويكونالكيمرنومنمختلفةأنراعاالرسميةغيرالأوقاتفىالرجال

تكونالنسيجوتصميماتداكنأررقأورماد!أوبنىأوأسودولونهالقطنمن

الحالةهدهفييكونأنعلىالحزام)الأوبى(يرتدىثممربعاتأونقاطإما

.المناسباتكيمونومنأقصرفتكرنالكيمونوكمامأما.الأردافعندمنخفضا

فنإلىيحتاإالكيمونو(ارتداءطريقةإن:الياياْالقومىالزى:الكيمونو!

يكونالجلبابوهذا،جلبابهفوق"الكيمونو"الرجلويرتدى.الة-!س

بأررارمغلقايكونالجلبابوصدر،السماوىأو.-*اأ"ت

الرجالىأالكيمونو!يرتدىثم،الرقبةحولعاليةوياقته،الذقنتحتماإلىتصل

وله،الأصيلاليابانىالحريرمنأنيقاللونأسوددائماوالكيمونوالجلبابهذافوق

يشبهالذىالاسطورىالرحشذلكةالتنين!يمثلفنىيدوىتطريزالظهرعلى

عنهاوتبينالنارلهبأفواههامنتخرجرؤوسثلائةلهوالذىالعملاقالتمساح

قدأوالأسود،الحريرمنرفيعبحزام)الكيمونو(الرجلويضم،مرعبةأنياب

علىوينقشونيرسمونتدالرجالى"الكيمونوأوعلى.كالمعطفمفتوحايتركه

علىتتوهجذهبيةبأسلاكويطرزونها،باليابانية"قائدأاو)زعيم"كلمةالظهر

"التنيندارسملأنا!حشمةيعتبرالتطريزمنالنوعهذاويكونالأسود،النسيج

والبنى.والأزرقوالأخضروالذهبىالنارىالأحمرمث!صارخةبألوانيطرز

رالفتيان.الشبان،الزاهيةبألوانه"الكيمونوأهذامثلريرتدى

الوبريةالأقمشةمنأوالقطنمنفتكونللرجالبالنسبةالنومملابسأما

)الدوتيرا(و)التانزن(المنزلداخلالرجلويرتدىوالبشاكير(.الفوط)أقمشة

الكيمونو.يشبهالرداءرهذاالشتاء،فصلفىالمنزلفىالرجالقبلمنوترتدى

)الهاورى(وعليهأسودكيمونوعنفعبار!للرجلبالنسبةالحدادملابسأما

العائلة.شعارعليهويكون

لنوعبالنسبةملائمةفتكونللرجالبالنسبةبالعملالخاصةالملاب!أما
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أبيضلونهويكونالكيمونريشبهردا.وفرقه)الكوسودا(الرجلويرتدى.العمل

والرداءالحريرالكيمونوفيرتدىالدينيةالخدماتيؤدىالذىالرجلأماأسود.أو"

متميز.بشكلرأسغطاءمعالكهنوتىالأبيض

إلىيصلالقطنمنجاكيت:جزدينمنمكونثربفيرتدىالمزأرعأما

كقفاراتقفاراويرتدىسروالا،ويرتدىمثلثةبكمامغامقأررفيلرنهالأرداف

الممطرةالأيامفىرعباءةالقشمنوقبعةمطاطوحذاء،الأطفال

منيتكرنخاصرداءوالصانعالحرائطبطلاءيقرموالذىالنجارويرتدى

الأردافإلىالقميصهذاويصلالأمامفىكبيرجيبوللقميصعريضقميص

.المميزةشارتهالهاعملبكلالخاصةالملابسأنعلىرنعلاً.سروالاويرتدى

غامق.أزرقوبلرنقطنيةالعململابستكونودائما

وكانتوالجونلةالرداءترتدىالمرأةكانتالتاسعالقرنفى:النساءأزياء

إلىالطولويصلالجونلةيشبهفضفاضسروالعنعبارةوهى)هاكاما(تسمى

السراويليشبهالأرديةمنالنوعهذاأنأرىواننى.الرداءتح!ويرتدىالأقدام

الكيمونوالمرأةارتدتعشرالثالثالقرنفىأما.الأيامهذهترتدىوالتىالواسعة

)الكرسودا(الألبسةمنالنوعهذاسمىوقد.صغيرةا!ماموفتحةقصيرةبكمام

تستخدمنالنساءوكانت.والنساءالرجالمنالطبقاتكلالنوعهذاارتدىوقد

الكيمونوأصبحذلكوبعدالرداء،هذاوسطلضمالرفيعةالأحزمةمننوعا

والصباغةالنسيجصناعةتقدمومعتقريبا،مترنصفإلىتصلقدطويلةبكمام

الذىالكيمونوظهر17-18القرنوفى.وجميلةراهيةالكيمونوألوانأصبحت

الكيمونومنالنوعهذاوسمىسنتيمترا06حوالىإلىكمامهطوليصل

رفى.للعروسةكرداءوأيضاالصغيراتالفتياتترتديهالآنوإلى)الفيريسودا(

كالمعطفنوعووجد.الآنضليهنراهالذىشكلهالكيمونوأخذعشرالتاسعالقرن

وفى)الهاورى(.ويسمىالكيمونوفوقالنساءوترتديهالأرداتإلىطولهيصل

والجاكيتاتالكيمونر.فرقترتدىوالتىالعباءاتظهرتالعشرينالقرنأوائل

.بالحزامالوسطويضمالكيمونوفرقترتدىالتىأيضا
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منكثرتكونأنعلىالملابسترتدينالنساءكانت:البلاط0نساءأرياءغ

المبطنالكيمونرثمالأبيضالحريرمن)الكرسودا(أولاترتدىالمرأةفكانتطبقة

يرتدىثمالقدمإلىالطولويصلالأحمرالحريرمنالهاكاماثمقصيرةوبكمام

نأالىالطولىفىمتدرجايكونبحيثالمبطنكيرالكيمونرمنعددهذافوق

هذهوفوقومتناسقةمتدرجةالألوانأيضاوتكون.كيمونوأطولالأخيريكون

جداضخمةالمرأةوتظهر)كاراجينر(.يسمىالعباءاتمننوعالمرأةترتدىالأردية

.البلاطلنساءبالنسبةالطبقاتعددقلتذلكوبعد.الأرديةهذهبكل

إلىتصلوالتىالطويلةالجونلاتارتدتاليابانيةالمرأةأنلنايتضحسبقمما

وأنواعاالجاكيتاتمنمختلفةوأنواعاالكيمونومنمختلفةوأنواعا.العقبين

.العباءاتمنمختلفة

أنهافنجد،الخاصالاستعمالمنهالكلكانوالتىالأحزمةتستخدموكانت

قبلوذلكالكيمونوطوللضبطالكيمونوعلىويربط)الكوشيهيمو(إصتخدمت

بلونيكونوأحيانأعريضحزامعنعبارةويكون)الأوبى(الاَخرالحزامأستخدام

)الأوبى(وفوق.وسميكامزخرفايكونوأحياناالكيمونولونمنيتلاءمسادة

.مجدولحبلعنعبارةوهو)الأوبى(لتئبت)الأوبيجم(يستخدم

يختلفأنهإلاالياباننس!اءكلترتديه)الكيمرنو(أنمنالرغموعلى

ونوعالزخرفةونوعالأقمشةنوعحيثمنوأخرىطبقةبينكبيراإختلافا

وذلكصيفاالرقيقةالقطنيةالأقمشةفتستخدم.السنةلفصوللَبعاوأيضا.التطريز

فىالمبطنالكيمونوفيستخدمالشتاءفصلفىأما.الحارةالأجواءمعيتمشىبما

رداء.منكثريرتدىوأحياناالشتاء،

كلهوالصدركلهالظهرعلىباليدالمطرزالأصلىاليابانيةالمرأة"كيمونراو

.لآخرهالبديعذيلهبسطوقدالطاووسطائرتمثلراهيةمتناسقةبألوانكلهوالذيل

كا!واخأخرىبأشكالأو،المتناثرةالدقيقةبأرهارهاجميلةحديقةتشكلأو

قمةالجميلاليدوىوتطريزهبزخارفةأالكيمونو"هذافىفترى.بتفصيلاتهاالدقيقة

اليابانففى..المتداخلهبألوانهالرفيعالذوقوترى،والبديعالغريبالمغولىالفن
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الصنالذعاكادايندخرثرىأصبرغيريداعلىغليهالبلاملإلواعيةبتطرالذىليدلعمدئفك!لالولا

القومى.دخلهافىذلكوغيرالعرائسكصناعة

،داحكامباتقانجسمهاحوليلتفأنفيجبللمرأةبالنسبةأالكيمونو"أما

وجهإلىساقيهاالىفينسدلذراعيهاكُثيهفىتُدْخِلالتىاللحظةمنذوذلك

وخصرها،صدرهاكليغطى،عريضالحريرعنبحزام،َ-ستفمهمحكمقدميها

مرتديةوهىاليابانيةأنفيهشكلاومما،فنيةبطريقةبعقدهظهرهاعلىويممهى

،وقصيرةصغيرةخطواتتخطوبل،بِحُريةتمشىأنتستطيعلاةالكيمونو(

تسرعأنحاولتاذاوحتى.وأنوثةونعومةرقةالطبيعيةرقتهاإلىهذاويضيف

الدميةتشبهاليابانيةالمرأةف!نوهكذا.لطيفهّسريعةصغيرةقصيرةفخطراتها

الصغير،رأسهايحملالذىالمرمرىبعنقها،المسدلةبأهدابها،هشة،حلوة

وتزينه،الجميلةالدبابيسبهمثبمةجميلةبطريقةتصففهوالتىالحريرىبشعرها

.والأزهاربالآمشاطأيضا

البسيطالأسردالكيمونوترتدىفانهااليابانيةللمرأةبالنسبةالحدادملابسأما

هذاعلىيكونأناليابانتقاليدومن.تطريزاتأيةوبدونرخارفأيةوبدونجدأ

والنعلالتابىويكونالأسودبالحزامالكيمونووسطويضمالعائلةشعارالرداء

.المراوحتستخدمولابالدبابيس!شعوهاتزينولاأيخسأ.أسود

تحمىحتىالمنزليةبالأعمالقيامهاعندالمريلةاليابانيةالمرأةرتستخدم

المنزلية.الأعمالأثناءشعرهابهاتغطىمنشفةوتستخدم.الاتساخمنملابسها

وهى)تاسوكى(تسمىحمالاتتستخدمالمنزليةبالأعمالأيضأالمرأةقياموعند

لأعلىا!مامليرفعالذواعينكلامنيمررحلقةهيئةعلىطويلشريطعنعبارة

مفتوحأيكونالكيمونوكمأنملاحظةمع.العملأثناءا!مامتعوقهالاحتى

بمفاتيحهاالمرأةفيهتحتفظحتىجيبهيئةعلىمنهجزءويغلقالجنبجهةمن

العمل.أثناءلوارمهابعضأوصغيرةفوطهأومنديلأو

بألوانالمنقرشالحريرمنالكيمونوالمرأةفترتدىالرسميةالاحتفالاتفىأما
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مطبرعأ.أو.مطررأأوراهية

طبقاتعدةمنيتكونكيمونوفترتدىللعروسبالنسبةالزفافملابسأماح!

منطويلةبكمام)فورشسودا(ويلبسحمراءطبقةمنهاالأحيانبعضفىوتكون

شعرويصففوالطيرر،الأرهارعنعبارةبزخارفمطررأومزخرفقماش

بشكلمقوىويكونأبيضرأسبغطاءشعرهاوتغطىمتميزةبطريقةالعروس

الأبيض.الكيمونوترتدىالأحوالبعضوفى.الحياءيخفىأنهويقالمتميز

)الأوبى(معهوترتدى)الفورشمودا(فيرتدينالزواجثبلالفتياترداءأما

الأبيضأوالأحمرالزورىوترتدىوالمطرر.المزخرفالقماشمنالعريض

الفضى.أوالذهبىأو

فىيختلفولكنتمامأالمرأةكيمونومثلتفصيلهفيتمالأطفالكيمرنوأما

الكيمونوحياكةوعند.الطفلةمعيتلاءمبحيثالمستخدمالقماشونوعألوانه

عندماالكسراتهذهتفكحتىوذلكالوسطوحولا!تافعلىثنياتتعمل

الطفلة.تكبر

:اليابانياتمحندوالزينةالزىمكملات

الحواجب.لتزجيجالسوداءوالأقلاموالدهاناتالمساحيقالنساءاستخدمت

المساحيقاستخداممعالحواجبيرسمناليَابانياتكانتالسادسالقرنففى

ورسموهاحراجبهنالبلاطنساءأزالتالتامحالقرنفىأما.لوجناتهنالحمراء

وكان.الأحمرباللونالأظافرطلاء18القرنفىالنساءواستخدمت.بالأسود

القرنينفىولكن.الوقتذلكفىالنبلاءطبقةعلىتاصرأالزينةهذهاستخدام

العشرينالقرنوفى.الطبقاتكافةبينوالحواجبالوجهزينةاستخدمت17،18

الصناعية.الرمرش،سبقماكلجانبإلىالنساءواستخدمتالزينةتطورت

جدأَكبيرجانبعلىللكيمونومكملجزء)الأوبى(الحزاميمثل:الحزام

يكونأنعلىالكيمونوللونتبعأمختلفةأقمشةالحزاملهذاوششخدمالأهميةمن

منالحزاموربطة.الأحيانبعضفىثمينةخاماتمنالحزامويعمل،لهملائمأ

مختلفة.أشكالأتأخذالخلف
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بهوتلفرأسهاعلىوتضعهالشتاءفصلفىالشالالمرأةتستخدم:الشيلانتمثر

.الأحيانبعضفىفقطعيناهاتظهربحيثورقبتهاوجههامعظم

القش.منالمصنوعةالقبعاتأوالمرتفعة)الجيتا(المرأةترتدى:الرأصأغطية

.الصوفمنرأسأكطيةترندىالباردةالأجواءوفى

لوظيفتهاوتستخدماليابانفىكبيرةأهميةالشمسيةتمثل:الشماسى

تصنعوأحيانأ.متميزةوأقمشتهارخارفهاوتكون.الشمسأوللبرداتقاءالأساسية

البامبو.منأوالورقمن

وترتدىشتاءالصوفومنصيفأالقطنمنالتابىالمرأةترتدى:القدآألبسة

النعلفترتدىالحدادأيامفىأما.مختلفةألوانمننعلعنعبارةوهوالزورى

الأسود.باللونوالجورب

مثلالأشياءبعضفيهرتحفظكجيبالكيمونوكماليابانيةالمرأةوتستخدم

للتدفئة.يديهافيهتخبئانهاجانبإلىوالمفاتيحالمناديل

متنوعةوخاماتوبزخارفبكثرةباليدتمسكالتىالمراوحتستخدم:المراوح

الحداد.أيامفىالمروحةتستخدملاالمرأةولكن.الزاهيةوبالوانهاومتميزة

تصففهفانهاوالجميلالغزيربالشعرالمرأةلتميزنظرأ:والدبابيسالمشابك

باللؤلؤالمحلاهوالأمشاطوالدبابيسبالمشابكالشعروتزينوجميلةمتميزةبطريقة

وخلافه.

،بكثرةليسولكنوالأساوروالعقودالخواتماليابانيةالمرأةامشخدمتوقد

.الأولالمقامفىوملحقاتهالكيمونورىعلىالتركيزكانفقد

النقودكياسالمرأةاستخدمتوقد-العطورمنأنواعأالمرأةاستخدمتوقد

المطرز.والمطرزالحريرمنمصنوعةتكونماوعادةممّعددةبأشكالاليدوحقائب

جميلة.بم!ورةاليابانىوالتطريزوالألوانبالزخارف

!يم"
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الهنلى

-

فىيبحثونحيثالمؤرخونويقولالقديمةالحضارةذاتالأمممنالهندتعتبر

السند،فىعامفا3أربعةبنحوالميلادقبلبدأتأنهاالحضارةهذهتاريخبدء

القديمة.الحضارةذاتالبلادلتلكالهندفىمكانأقربوهر

حضارةالدولأعرقمنالهندتعتبركمامرموقا،مركزاالآنالهندوتحتل

تاريخا.وأمجدها

العالمنصفتتوسطفهىممتازاجغرافياموقعاوتحتلآسيافىالهندرتقع

.والأدياناللغاتوتعددالأجناسبتعددالهندوتتميز.الشرقى

ويتمركزالإسلامىالدينويليهالهندرسىهوالهندفىالرسمىوالدين

يدينونأقليةوهناكوبنجلاديشباكستانمنالقريبةالمنطقةفىالمسلمونمعظم

بالمسيحية.يذينوالبعضالسيخبديانة

الاتصالوأهمهاالبحر،طريقعنالمؤثراتببعضالهندتأثرتوقد

الإسلامية.الديانةهىالهنددخلتالتىالمؤثراتأهمومن.العربمعالتجارى

عريقةحضارةوجردعلىتدلكثيرةأدراتعلىالآثارعلماءعثرولقد

الأولىالدرجةالقديمةوالأختامالفخاريةالأوانىوتحتل.َالهندنهروادىفىأصيلة

الأثرية.الوثائقمن

فىالصناعاتأهمومن.النسيجصناعةالهندفىالمهمةالصناعاتومن

وكانت.المدنمنكثيرفىالصناعةهذهأنتشرتوقدالقطنيةالمنسوجاتالهند

الهند.إنتاجمنالقطنمنسوجاتوأرفعأرقى

وتوجدالعالمفىالجوتإنتاجالهنديةالقارةشبهتحتكرتكاد:الجوت

والموهير.والصوفالطبيعىوالحريرالصناعىوالحريروالقنبالكتانمنسوجات

الهند:جغرافية

)الهند-الحالىالوقتفىجمهورياتثلاثالهنديةالقارةشبهتضم

منويحد!ا.المربعةالأميالمنمليرنينمساحتهاوتبلغ(بنجلاديش-باكستان
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جبالالغربمنويحدهاآسيا،بشرقتربطهاالتىالممراتوبهاأصامجبالالشرق

جبالشمالاويحدهاوايرانآسيابوسطتصلهاالتىالممراتبعضوبهاالهندكوثق

جنوبا.الهندىالمحيطبحدهاكماالهيمالايا،

الأنهار.منمجمرعتينوبالهند

الهيمالايا.أنهارمجمرعةا-

الدكن.أئهارمجموعة2-

الهند!ة:الديانات،!و

ثلثىنحوبهايدينالتىةالهندرسية"أهمهادياناتعدةالهندفىانتشرت

أما،العالمفىإسلاميةمجمرعةكبربهاأنكماالهندبةالجريرةشبهسكان

باقىأماالبوذيةالديانةتتبعهاثمالهندفىإنتشاراالأديانثالثفهىالمسيحية

فاناليهوديةوأيضاوالمجوسيةوالجاثينيةوالبرهمانيةالسيخيةمثلالهنديةالديانات

الهندية.الجزيرةشبهسكانبخينقلةيعتبراتابعيها

بدايتهاوكانتومارالتبالهندموجودةكانتقديمةهنديةديانة:الهندوسية

تعنىالفيداوكلمة.الفيداوهركتبهموأقدصأقدمالىنسبةالفيديةالديانةهى

.الرجوداسرارعنتبحثكانتالفيديةأنيفيدمما.والعلمالمعرفة

يعدولمالأوبانيشادنصوصتسود.مقوالئاكالسادسالقرنبينوفيما

بظهورلحضارتهاجديدعالمالهندوسيةتفتحثم،القديمالحسابالفيدالآلهة

بوجودالاحساسسوىبالماضيربطهالاعقيدةوهى)الباجافادجيتا(الثالثكتابها

للهندوسية.الصافىالفكرىالنغهركانالكتابوهذا.الرب

أعلنعندمام.قالادسالقرنأواخرفىالبوذيةالديانةبدأت:البوذيهْ

لمصاحبهاأدطالبوذيةالرسالةنجاحعناصرمنوكان،الدنيوياتعنالتخلىالبوذا

بلغتهمالناسإلىتحدثبلالمقدسةالهندوسلغةبلاغةإلىأحاديثهفىيلجأ

الدارجة.

..مق273عامفىعادثمالاندثارفىالبوذيةبدأتالبوذاماتأنوبعد

البوذيةالديانةإلىللدعرةالمررياأسرةفىالهندملوكأعظممنكانالذىأشوكا
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فىالهندغرقتأنبعدوالحروبالعنفعنالتوبةأعلنوقدتعاليمها،لمجل

عاما.015دامتحروب

القارةضبهفىبلغوهماأقصبلغواقدالمسلمينإن:الهندفىالاسلاآ

قضتالتىالأسرةهىوهذه0912()عامالخلجىأسرةخكمعهدفىالهندية

ثبتواومنالهنردمنالإسلاممعتنقىوبينوغيرهالتركىالجنسبينالفوارقعلى

هؤلاء.منعفائدهمعلى

ثم،الشمالفىحكمهمتوطيدمنالأسرةتلكسلاطينتمكنوهكذا

(اماصا0133-2)عامالتغلاقأسرةبعدهمجاءثم،الجنوبفىللفتحالاتجاه

الهندية.القارةلشبهالجنوبىالرأسمشارفبلغتالتى

الفارسية.إلىوالانجيلرالتوراهالكريمالقرآنبترجمةكبرالسلطانقاموقد

عدماالمهديةالحركةبينهاومناسلاميةتحركاتالمغولعصرفىقامتوقد

ال!ندفىباقيةفئةالحركةلهذهتزالوما.المنتظرالمهدىأنهالأفرادأحدرعم

.وباكستان

عانوهاالتىالضياعمنفترةبعدوثقتهماتزانهمالهندمسلمواستردوقد

التقسبم.بعد

فهناكفريد،إجتماعىبنظامالهندتتميزالهند:فىالاجتماعيةالأحوال

القارةفىموجودةالعالمأجناسمعظمأنويقال،ودينىوحضارىلغوىتناظر

اللغةأهمهامختلفةوفتراتعصورإلىتنتمىلغةمائتىبالهندوتوجد.الهندية

بعضفىنجدوبينمالهجةثلاثماثةمنكثراللغاتتلكمنويتفرعالسنسكريتية

السكانمعظمويستخدم.بداثيةحياةيعيشرناَخرينفنجدمتحضرينأناساالمناطق

الأرضحرثأنتعتقدتزالماالقبائلبعضنجدولكنالحديثةالزراعيةالآلات

الآلهة.أرضشقيعنى

إنتشاروبسببالثانيةالعالميةالحرببعدالهندسادتالتىللأفكارونتيجة

النظامتأثرفقدالتطوراتمنذلكوغيرالصناعيةالوحداتعددوزيادةالتعليم

يزالماولكنه.الهندمدنفىخاصةالطبقاتنظامفىالمتمثلالهندىالاجتماعى
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.الاقتصادىنشاطهمتوجيهوفىالسكانحياةفىكبيرأتأثيرايزثر

الحياةعلىأثرهاالجغرافيةالهندلوحدةكان:الهندنىالافنصاديةالأحرال

تربتهاوخصوبةالبلادلحجمموحداقتصادىنظامقيامالىأدتحيثالاقتصادية

تزايدعلىساعدااراضيهاوجودةالبلادحجمأنذلك،تحقيقهفىكبيرفضل

حجماأصغرالهندأنولو.تدريجيةبصورةالزراعيةالأعمالقىوالتوسعالسكان

وأيضا.تهماباأوقبلمناستوطنوهاممنالآخرينطردإلىاليهاالقادمرنلعمد

وكذلكالنموعمليةلاختلفت،النوعمختلفة،متباينةتكونأنلأراضيهاقدرلو

نحوكليااتجاهاالهندىالاقتصادإتجهفقدذلكوعلى،المناطقباختلافالتطور

النثماطإلىبالإضافةهذاللبلاد.القومىالطابععلىكبيراأثرالهذاوكانالزراعة

الأوروبيةالدولأهمهاومنالدولمنالعديدمعباضطرادتقدمالذىالتجارى

ومصر.

العالميةالأسراقفىرئيسيأدورأتلعبأنفىالطويلالمدىعلىالهندونحاح

قدرةم!جاتهاو!سابالخامالموادتكاليفخفضعلىقدرتهامدىعلىيعتمد

تنافسية.

الصناعاتنمووهوالهندفىوالصناعىالأ"قتصادىللتطورواضحةسمةرأن

منسلسعلةأقيمتحيث،العاطلةالأيدىلتشغيلالأمكانياتوزيادةالصغيرة

تكونحتىالصغيرةالمصانعلتضمالهندأنحاءجميعفىالمظعيةالمناطق

تلعبالصغيرةالصناعاتهذهأصبحتوقد.المصانعهذهمتناولفىالتسهيلات

بدورالمختلفةالأقاليمفىالصناعيةالمناطقوتقوم،القومىالاقتصادفىمهمادورأ

فىالصناعىالتطورإنعاشإلىتهدفكما،التنميةومناطقالصناعىالنشاطمراكز

الريفية.الأقاليم

لًاريخيةلظروتنتيجةمششرايكنلمالهندفىالتعليمان:والثقافةالتعليم

ىأللتعليميكنلمالتىالروتينيةالحياةبمواصلةقانعينالناسكانوقد.إجتماعية

كلها.البلادفىالتعليمنشرحاولتالهندإستقلالوبعد.فيهادور

الفصرل.لتغيرويخضعمدارىموسمىالهندمناخيعتبر:المناخ
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بالكتابهالهنديةاللغةهىالهندفىالرسميةاللغة:الرسميةاللغة

اللغةليستولكنهاالرسميةللاغراضالانحيليزيةاللغةوتستعملالديفالمجارية

والتىالمختلفةالعصورالىتنتمىالتىالعديدةاللغاتالىبالاضافةهذاالرسمية

.متعددةمناطقفىمختلفةلهجاتعنهاي!ج

قدبنارسمنبالقربسرئاتفىالأسودعمردرأسصررة:القؤمىالثعار

القرنفىأشوكاالامبراطورأنشأهوالذى0591عامفىللدولةرمزااتتت

طريقلاتباعتلاميذهأولبوذافيهاكرسالتىالبقعةفىالميلادقبلالثالث

أسودثلاثمنويتكونوروحيةتاريخيةأهميةالرمزعلىيضفىوهذا.الخلاص

الحق""عجلةالبارربالنقشعليهامرسوم،مستديرةقاعدةعلىمرتكزةضخمة

للحقأالنصرعبارةتحتهاوكتباليسارمنوحصاناليمينمنثرربها.ويحيط

."وحده

للهند.القومىالطائرالطاووسويعتبر

الهند:فىالفن

وبالتالىمختلفةوأديانوأجناسسحيقةأرمنةإلىترجعالهندحضارةإن

لهكانالبوذيةالديانةسيادةأنفنجدوأشكالها،طرزهاتعددتالهديةالفنرنفان

المختلفة.الفنبأعمالوامتلأتالمعابدأقيمتحيث،المعماريةالحركةنمرفىأثره

عصورثلاثةلهاوكانالبوذيةمنانتشاراأوصمعفكانتاببرهميةالديانةأما

الهندية.الفنونعلىمنهاكلأثرمختلفة

إقامةأرالمعابدبناءيقرلمالذىالفيديةمذهبنمىالفيدىالعصرففى

.لطقوسا

تقمصإمكانفكرةفيهشاعتفقدوالثانىالأولالبرهمىالعصرفىأما

الآلهةوجودإلىانتهىثم)براهما(ذكروالآخر)مايا(أنثىاحداهماذاتينبراهما

يعبدونها.التىللالهةأشكالونقشللتعبدالمعابدإقامةعلىحثتالتى

تقفلمبطابعهاالفنطبعتالتىالطبيعيةالمزثراتأنبالذكرجديرهوومما

إجتماعيةأخرىدوافعالىتعدتهابل،الدينيةوالعواملالجغرافيةالطبيعةحدعند
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ذلكالهند،حضارةعلىوالفارسيةالإغريقيةالحضارتانأثرتأنجرائهامنكان

آثاروتركشمالهاإلىللنزوحالاغريقللفن!نالفرصةأتاحللهندالاسكندرفتحأفي

الذىالفارسىالفنمؤثراتوصولإلىالسبيلأيضاالفتحهذاسهلوقدبهافنهم

بطابعها.متفاوتهحقبفىالهندفنطبع

الجبليةالطبيعةصبغستحيثالهنديةالحضارةعظمةأنلنايتبينسبقمما

فوقالمقامةوضروحهاالصخرفىالمنحوتهفمعابدها.الشموخبصبغةالهندفنون

بالعظمة.الهنديةللشعوبتشهدتزالماالجبالقمم

وهى،والصوامعوالأديرهالمعابدمنالقديمةالهنديةالمشيداتوتتكون

منإماعادةالمعابدوتتألفالأرضسطحعلىمقامةأوالصخرفىمنحوته

يتحلىالذىالايوانثمالمعبود،بتمثالخاصوهووالمحرابوالممراتالصخور

حوامل.هيئةعلىتيجانذاتالشكلالمثمنةأوالمربعةبالأعمدة

الهندية:العمارة

فىيوجدماوأشهرهاالجبالفىتنحتوكان!:البوذيينمبانىا-

)كانجإ.هضبة

ولها،الأرضسطحعلىالغالبفىتشادوكانت:البرهميينمبانى2-

طرزكانتسواءإليهاتنتسبالتىالجهاتب!ختلافتختلفطرزثلاثة

الهند.وسططرزأوالهندشمالطرراوالهندجنرب

الهندية:الزخارف

أنواععلىمقتصرةركانت،بسيطةالميلادقبلالهندفىالزخارفكانت

الزخرفىالنمطفازدهرالاغريقيةالمؤثراتطبعتهاثم،والمقدساتالمحليةالحيوان

النباتيهَ.بالعناصرواختلطالهندى

نأإلىأدىممام032سنةالهندأقطارفىالبوذيةالديانةتعاليمعمتولقد

وقائععليهاوسجلتالحشواتنحتوعم،الدينيةالثاراتفىزخارفهاكثرت

الدينية.الطقوسومشاهدالأيامحوادثمنوقصص
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الى:الهنديةالزخرنةوت!قسم

الهندسية.والسطوحوالاقواسالخطوطعلىنثممل:الهندسيةالعناصر

المحليةوالأرهارالنباتعنالمأخودالزخارفعلىتشتمل:النباتيةالعناصر

الأشجار.فروعمنالمستمدةالملفوفةوالخطوط

.والحصانكالفيلالمحليةالحيواناتوأهمها:الحيرانات

الذى"ماكرا"ومنها،المختلفةالدينيةالشاراتوتشمل:الرمقلةالعناصر

البرهمية.والمعبوداتالبوذيةالديانةرئيسو"بوذا"تمساحشكلعلىيبدو

الزواحف.رخارفهمفىالهنودواستخدم

الهندفنونتزويدفىأثرهاالاسلاميةللديانةكانأنهفيهشكلارمما

اردهارعلىساعدتقدالإسلاميةالعصورأنالملاحظومن.فارسيةبرحدات

المنسوجاتوطباعة،المزركشةالحريريةكالمنسوجاتالفنيةالصناعاتمنكثير

والفضة.الذهببأسلاكالمكفتةوالمحفورةالمنقوضةوالحلى.الميناالمعادنوأشغال

الهنك4فىالمنسوجات

الهند:فىالاسلاميةالمنسوجات

الهنودلأن،الاسلامىالفتحبعدالهندفىالمنسَوجاتصناعةإزدهرت

الأقمشةنسجفىصيتهموذاع،القدبمةالعصورمنذالصناعةهذهفىالسبقحازوا

هذهتشجيععلىالاسلامىالعصرفىالمغولالأباطرةأقبلوقدالدقيقةالقطنية

العالمأنحاءسائرفىعرفمانحوعلىحكوميةرتابةعليهاوفرضواْالصناعة

أباد.وأحمدوبنارسلاهورفىوخاصةالديباجئسيجفازدهر،الإسلامى

والمرضوعاتالذهبيةالخيوطمنفيهبماغنيأالهندىالديباجكانوقد

عليةملابسفىأستخدمتالتىالمنسوجاتفىنراهماوذلكالفاخرةالزخرفية

النباتيةوالفروعالزهبرررسوموكانتالعصرهذاإلىالمنسربةالصررفىالقوم

الهندية.المنسوجاتفىالزخرفةعناصرمنأساسيأعنصراالطبيعةمنالقريبة

مصانعهموأخرجتالمطوعةبالزخارفالمنسرجاتتزيينالهنودأتقنوقد
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هـ12القرنفىأتقنواكماالعالمأنحاءضتىالىتصدروكانتالمنسرجاتهذه

قواموكانالمطررةأوالمنسوجةالزخارفذاتالكشميرالشيلانصناعةم()18

فىالمألوفةالزخرفيةالموضوعاتمنذلكوغيرالدتيقةالنباتيةالرسومالزخارف

.الهندىالطراز

عديدةقرونإلىالقطنإستعمالتاريخيرجع:الهندفىالكطنيةالأقمشة

وكيفيةالقطننباتومعرفةاكتشاففىالهنودالىالفضلويرجع.الميلادقبل

مقابرفىأجريتالتىالحفائرذلكعلىوالدليلالاقمشةعفلفىإستعماله

منقطععلىالحفائرهذهفىوعثرالهندفى7(لولءفىه40)كا!هدوراموهنجو

وقد.مقسنة0003إلىتاريخهايرجعوالتىالهندفىالمصنوعةالقطنيةالأقمشة

قديماالهندفىالمصنرعةالفنيةالقطعهذهمنبعضباقتناءالعجمىالبلاطأشتهر

مدينةإهتماموسبب،المعاصرييناليونانيينالمؤرخينلسانعلىذكرهاجاءوالتى

التجارلراحةمركزاكانتالمدينةهذهانإلىيرجعالقطنيةبالأقمشةطهران

كما،الغربإلىالشرقمنإنتقالهاعندالمختلفةالهنديةبالبضائعالمحملةوالقوافل

عثروقد،والغربيةالشرقيةللسلعالتجارىللتبادلمهمامركزاطهرانكانت

المعدنيةالأوانىفىالقطنيةالمنسوجاتمنصغيرةقطععلىأيضاالباحثون

فىالأندوسىسهلفى)!؟ة43+(حارابابلادفىعليهاعثرالتىوالفخارية

منسوجةوهى..مقسنة0035إلىالقطنيةالمنسوجاتهذهتاريخويرجعالهند

.الهندىاليدوىالنولعلى

التىالرفيعةالقطنيةالأقمشةإلىمذكراتهفىماركوبولوالرحالةأشاروقد

المعدنيةبالخيوطالمنسوجاتهذهوإختلاطالهندأنحاءجميعفىتنسجكانت

)المياهيسمىفبعضهاعديدةاسماءعليهاأطلقوقدوالفضةكالذهبالرفيعة

علىتدلالشاعريةالأسماءهذهوكل(الهادئ)الماءأو(المنسوج)الهواءأو(الجارية

رقد،الأقمشةلهذهحبهمعنيعبربماالشعراءتغنىكماالنسيجفىوالدقةالرقة

كما،الرقيقةالموسلينأقمشةإلىنسبةالموسليناسمالمنسوجاتتجارعلىأطلق

أقمش!ةإنتاجفىشهرتهاإلىنسبةالموسل()مملكةالهندعلىماركوبولوأطلق
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القطنيةالأقمشةعرفتوقدبالعراقالموصلالىنسبةفجاءاسمهاأما.الموسلين

الكلمةهلىهوتعبرالهندىالثتاسمتحتواشتهرتالعالمبقاعجميعفىالهندية

رهورهيئةعلىوالمرسومةالبرافةالزاهيةالألرانعنالحقيقىومدلرلهامعناهافى

متناسقةتكراراتشكلعلىانراعهاإختلافعلىوالنباتاتوالقرنفلالشمسعباد

خاصكنوعالعالمفىالشيتعرفكما،القطنيةالمنسوجقطعةفوقمتماثلةأو

ورسومهألوانهوثباتورخرثةصناعةفىفريدطابعلهالقطنيةالأقمشةمن

وكانت،الأخرىالمنسوجاتأنواعمننوعأىعنالصناعةفىوتفوقهالمطبوعة

وتوزيعه.القماشهذاإنتاجفىالفضلصاحبةهىالهند

الأقمشةتنقلقوافلهمفكانتالهندمعالتجارةالبرتغاليرنمارسوقد

بنتادواسمالقطنيةالأقمشةعلىأطلقوقد.أوروبافىوتبيعهاالمطبوعةالقطنية

الهنديةالأقمشةعلىالبرتغاليونأطلقهالذىالاسموهو49(كااول4)ه"مرسوم"

عدةوالبرتغاليونالهنودبينالتجارةهذهوأستمرت.الوسطىالقرونخلالفى

طريقاكتشفولماالشراعيةبالمراكبأوروباإلىالأقمشةيجلبونكانواحيثقرون

طريقوعرفالبرتغالىجامافاسكودىبواسطة)8914(عامالصالحالرجاءرأس

نباتمعرفةفىرالافريق!نالبرتغاليينبينالتجارىالتبادلكثرإفريقي!حولالبحر

تربةالإفريقيةالأرضفكانتالتجارىالتبادلطريقعنالقطنيةوالمنسوجاتالقطن

جدا.قليلةبكمياتولكنَالقطنلزراعةخصبة

البحارةبواسطةالبحرطريقعنأوروبافىالقطنيةالأقمشةتجارةانتشرتثم

الغربإلىالشرقمنينتقلونكانراالذىالشرق!نالتجارطريقوعنالبرتغاليين

راولهانسجيةصناعاتأوروبافىفنشأتالصغرىوآسياوبغدادطهرانطريقعن

بينوبالمقارنة.رالكنائسالأديرةداخلفىاليدويةبالطرقوالرهبانالقسسى

فىوتطبعقنسجكانتالتىالأقمشةمنومثيلاتهاالهندفىالمطبوعةالأقمشة

الميلادىعشروالسادسعشرالحادىالقرنبينماالوسطىالقرونفىالأديره

تتحولالوقتذلكفىأوروبافىالمطبوعةرالكتانيةالقطنيةالأقمشةأننلاحظ

متقنة.رغيرجيدةغيرأنهاأىالبنىاللونإلىتدريجياألرانها

http://www.al-maktabeh.com



438--

فتمتازأوروباالىوتصدرالهندفىتصنعكانتالتىالقطنيةالأقمشةأما

غسلتكلمارهاءأتزدادوأنهاالضوءضدألوانهاثباتوقرةالزاهيةبألوانها

الألوانبفنواسعةعلميةدرايةعلىكانواالهنودانذلكفىوالسبب،وأستعملت

الصبغاتمنوغيرهاوالكركمالنباتيةالنيلةاهمهاومنالمنسوجاتعلىوالصبغات

الألوانورهاءثباتعلىتساعدالتىالمعادنأملاحمنالمساعدةوموادهاالطيمعية

الميلادى.عشرالخامسالقرنحتىالوقتذلكفىالغربيونيجهلهاكانوالتى

كالأخضرالزاهيةالألوانالمنسوجاتعلىرخارفهمنىالهنودأستعملوقد

النياتية.الزخرفةداخلوالأحمرالأصفرأومعاوالأحمر

باسمها،الأقمشةوتصنيعانتاجفىكبيرةشهرةذاتكشميرمقاطعةوتعتبر

الكمثرىفاكهةشكلمنمأخوذةرخرفةوحدةاستعمالفىتنحصرورخارفها

كما.الزاهيةوألوانهابزخارفهاالأقمشةهذهوتمتاز،والنباتاتالزهورتتخللها

على)التبت(أغناممنالمأخوذالصوفمنالمنسوجةالشيلانالمقاطعةهذهأنتجت

علىبتوزيعياالهندفىالزخرفيةالوحداتواشتهرت،والصينالهندبينماالحدود

متساقط.أومتماثلبترتيبالقماش

السادسالقرنبدايةمنالاردهارفىبدأتفقدالهنديةالأقمشةطباعةأما

81القرنأواخرحتىالعالمبقاعجميعفىالانتشارفىواستمرتالميلادىعشر

.الميلادى91وأوائل
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الهندفىالتقليديلاالازياء

!ز.-

الهند:فىالنساءأ،ياء

منواحدةقطعةترتدىالأخيرةسنةالألفىمدىعلىالهنديةالمرأةظلت

منطقةطبيعةلاظهارالأزياءبمساعدةالمرأةسعتوقد،فقطالصدرلتغطيةالملابس

الصدر.

يتمسروالاالهنديةالمرأةارتدتفقدالجسممنالسفلىللجزءبالنسبةأما

وأحياناالركبتينإلىالقطعةهذهتمتدوأحيانا)الدوتى(وشممىالوسطعندربطه

الكاحلبن.بعدماإلى

الخصرونحافةالصدربروزفىالمبالغةإلىالنسائيةالملابسجنحتلقد

التوصليمكنمحددتقسيمإلىينتمىلاالهندىالزىونرى،الأردافواستدارة

الهند.أنحاءفىمنتشرةمختلفةتشكيلاتأربعةإلىينقسمولكنإلطِ

وقدأالغربيةالشماليةإالمجموعةالبنجابمسلماتأزياء:الأولىالمجموعهْ

تنظيففىيعملنالبنجابباقليمالنساهمعظموكانتتشريحيةأزياءارتداءإعتادوا

الهندوستان.لأسواقترسلوالتىالكشميرالشيلان

والأردافوالخصرالصدرعندضيقمشكل/قميصهو:السالوكا-ا

الرسغين.إلىوضيقةطويلةكماموله،الفخذينمنتصفحتىوينسدل

الوسط.فوقمايكشفقصيرةبكمامصغرجاكي!وهو:الكولى2-

بمنتفخليسوهوللجسمالسفلىالجزءيغطىبنطلونوهو:السالوار3-

ضيق.ولا

تخفىولاتغطىلاخفيفةالقماشمنمستطيلةقطعةوهو:الرثماح4-

ا!تاف.علىيوضعأوالرأصعلىويوضعأسفلهجزءأى

الشمالى.الجزءأزيا.:الثانيةالمجموعة

منالسفلىالجزءتغطىقطعةمنجونلةعنعبارة:"الفرار%لاهنجاا-

.باتساعوتنسدلالطياتمنعددالمعتادفىلهاوتكون،الجسم
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لاوهوالرجالى،"الدوتىتشبهحرةقماشقطعةعنعبارة:السارى2-"

الصدريغطىأيضاولكنهمزدوجبشكلالجسممنالسفلىالجزهبتغطيةيكتفى

والظهر.

تشريحىرداءوهوفقطالصدربرفعيقومللصدرغطاءهو:الكانكولى3-

واضح.بشكل

والرسطى:الجنربيةالمناطقأزياء:الثالئةالمجمومحة

يخلفولكنهالشمالىالطراركبيرحدإلىتثبهالازياءمنآخرطراروهو

فىكبرسارىيستخدمهذامنوبدلا)اللاهاكا(الجرنلهعناستغنائهفىعنه

بقيةأما،السرةعندطياتعدةعملويتم،السفلىالجزءحرليلفحجمه

قطعةأما،والجسموا!تافوالظهرالرأسيغطىأنهحتىبطياتفينسدلالسارى

إرتداؤهيقتصرالزىفهذا،المناطقكلفىتلبسفلاالصدربتغطيةالخاصةالملابس

بتغطةيقومالسارىمنالخلفمنالمتدلىالجزءأما،والوسطىالجنوبيةالمناطقفى

كبيرةبتشكيلةوششعمليرتدىالسارىومازال،وباررةظاهرةتكونوالتىالأرداف

الهند.منمختلفةمناطقفى

المناطقعدافيماوهذاالصدر،لمنطقةكزىالضيقةالصديريةالنشاءوترتدى

الخصروتقعرللصدرالعامةفالحدوديظهر،مماكئريخفىفهوالجنوبأقصى

اخفاؤها.فيتمالأردافأما،واضحةتكون

الغربية:والجنوبيةالشرقيةالشماليةالمناطقأزياء:الرابعةالمجموعة

مستوىمناجسامهنتغطىالملابسمنقطعاالمناطقهذهفىالنساءترتدى

عندطياتأىبهايكونولاضيقةالقطعهذهبأنعلما.الأقدامإلىالابطين

الظهر.منالعلوىالجزءيظهرنيلجرمىجبالوعندالغربيةالمناطقوفى.ثنيها

وغيرالفضفاضةالملابسعلىالهندفىالأزياهاعتمادمنالرغموعلى

ونجد.للخاماتالطبيعىالثقلعلىمعتمدةإعتبارهايمكنلاأنهإلا،المخيطة

الجسم.حولباحكامملفوفةالمناطقهذهفىالأرياء

وكانت،الموسلينقماشمنالخمارفيرتدينالهندفىالمغولنساءأما
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ل!
منمصنوعةوالسراويلدكا،منيردالذىالرقيقالقطنمنمصنرعةرديتهم

منالمصسنوعةالمشداتالنساءواستخدمتكشمير،منيردوالذىالمطررالحرير

الصدرمنتصفعندمتصلينجزئينمنمكونةوهىجدا،والخفيفالرفيعالخشب

الخلف.منبأربطةوتربط

الجبهةتزينالتىالمجوهراتتستخدمنالمغرلنساءفكانتالزينةأدواتأما

قرمزى.بلونالأظافروطلاء.للعينوالكحلوالأذنين

العلبا:الطبفةمنائطواففىالنساءأرباء

بليسيهجوئلاتيلبسنوهن،المنازلداخلمغلقةحياةيعشنالنساءهؤلاء

صدورهن.تخفىلا،خفيفةمشداتمع

الرقص:أرداء

ويقوم.يوم03إلىيرمينمنلمدةتستمرالأفراحأنالهنديةالعاداتمن

موكبعربتهموتتقدمالاحتفالاتفىبالاشتراكالعروسينوأصدقاءأقاربأولاد

إلىبالاضافةوالاحتفالاتالمراكبفىتستخدمالتىالعربةوتتكرن.العرس

حفرثمالمقوسالباهسبومنسارىيعلوهاخفيفةأريكةعنعبارةهى،الأفراح

شوبال،النوعمنوالعربات.والمحورةالطبيعيةبأشكالهالحيواناتأشكالعليه

.القاعدةحولمصابيحوبهابالزهورمزينةوتكون،الطراراتأقدممنوهى

فيما،الراجاتيستخدمهاالتىالعرباتمنجاليدارطرازمعتتطابقتكادوالشوبال

الشمس.منللحمايةبالخيطمطرزةتندةلهاالجاليدارأنعدا

ويقوم،الخدممنالمزيدجوارهمإلىويقف،الهودجبحملالخدمويقوم

أوراقمنكمياتيحملونرآخرين،السارىبطرفىالزهورآنيةبحملمنهماثنان

.والأوبواوالطبل،الترومبيتعلىبالعزفالموسيقيونويقوم،الضروريةالمنكب

مستريات:ثلاثلهنالهندفىوالراقصات

فقط.الدينيةالمناسباتفىالمزداهوهى:الديناداسيس-

الدخوللهامسموحوليسالمناسباتبعضفىتؤدىوهى:النارتاشيس-

المعابد.الى
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رقصاتبأداءويقوموا،الغنيةالبيوتأغلبفىوتظهر:الكانسينمص-*

.والمجونالفنبينرفيعاخيطاتمثلعنيفة

واكهةفيشتوروجةبهصورتوالتىالاتشيمى(رىمعالراقصةرىويتطابق

وذلكالخلفإلىجبهتهابدايةمعاللامعالأسردشعرهاوينسدل،اءلمال

بقرطالراقصةوتتزين.واحدةبضفيرهشعرهاوبنتهىالهندجورزي!لاستعمالها

للرجل.وخلخالوعقدللأنفوقرطالآذنفى

عنالرقصفرقمديرةفتقومفشنو،باتباعالملتزماتمنكانسينسوراقصات

كيفية(سنواتوخمسأربعبينأعمارهنتتراوح)التىالفتياتبتعليمالنوعهذا

01سنبلوغهنعندالعروضلتقديمظهورهنقبلطويلةلسنواتوالغناءالرقص

مرصعةللرأسكغطاءطاقيةمنمكونةفاخرةملابسويرتدين،سنة12إلى

ويرتدين،ا!تافعلىتنسدلثم،طياتبعدةطرحةكليهاويلفبالآلن

الرقصوأثناء.القصيرةبالاكمامالكوليسمعالمطررالحويرمنالضيقةالسراويل

الطرحيجعلمماالهواءفىأيديهنرفعمعبالدورانالكانسينسراقصاتتقوم

الهواء.معتتطاير

الفلاحاتوتعتبرالهند،فىكبيرةبنسبةفلاحاتتوجد:الفلاحاتأرياء

فوالمطوز،الطويلالتونيكالفلاحاتوترتدى.التجارمنثراءالأقلالفئاتمن

وأمطويةوتلبس،الترتانملسفتشبهالشيلانأما،بأهدابتنتهىالتىالحواف

غيرصورةفىالمجوهراتوالرجالالنساءمنكلويرتدى.الصدرفوقتعقد

نساءعنتميزهنالتىالثمينةالأقراطموضةاقتبستقدالنساءكانتوان.مزخرفة

.الهول

المعطفالهنديةالمرأةترتدىالحجأثناء:الحجفىالهندياتالنساءأرياء

القماشمنالرأسعلىعمامةارتداءإلىبالاضافةوشاحمعالصدرعندالمعقود

الزنجاجمنمصنوعةعقودأَويرتدين!ستيجماتا"تسمىالتىالطائفةتميزالأبيض

.والمرجان

وتتكونالكاملةالطريلةبالملابسالكشميرىالزلىيتميز:كشميرفتياتأرياء
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!!
.بالمجوهراتمرصعارأسغطاءمعالسروالفرقيرتدىطويلساتانتونيكمن

لانتقاءالرئيسىالمصدريمثلنفانهنولذا،بجمالهنكشميرنساءوتعرف

الهندوستان،الشمالمدنتجارصغرهنفىيشتريهنواللاتىكانسينسراقصات

للمعبد.كخادماتالفتياتفتباعثراءا!ثرالعائلاتفىأما

أسامبجبالالموجودةلتلكمماثلةمجوهراتمينانساءترتدىمينا:نساءأزياء

أقتبسنالنساءأنكما.العلياوالشفهالأنففىتشبكوالتىالأنفبحلقةوتتميز

كانحيث،بالسكالباسميعرفنمينانساءوكانت.المحليينالهندوسمنالأزياء

فىميناسكانتفرقبعدوفيماالمتناثرةالبيوتبعرضمبنىحائطإسمهوبال

جايبور.اقليمتسكناللاتىالهندياتأزياءالنساءارتدتولذلكجايبور،اتليم

الضيقةأوالواسعةالأزياءارتدينفقدالميلادقبلماعصورفىالنساءأما

النساءوكانت.م.قعام0002حوالىوذلككبيرةقبعاتمعالجسمعلى

للحراف.طوليةحدودمعولكنالسارىترتدين

زياترتدىكانتأنهانجدالوقتذلكفىالأشوريةالملكةأزياءتتبعنارإذا

المرأةترتديهالذىللكولىمشابهةالملابسمنقطعةفوقهوترتدىللسارىمطابقا

الحديثةالدولةفىالقديمالمصرىالعصرفىالمصريةالمرأةأيضاوكانت.الهندية

الِهندى.للسارىالمشابهالزىترتدى

عنعبارةزياترتدى..مقعام0015قبلفيماالهندفىالنساءوكانت

يربطوكانللوسطحزاممعالوجهلتغطيةتسحبأحياناوكانتفضفاضةقطعة

.الأماممن

القرنفىلهاظهورأولفكانالحالىالوقتفىبشكلهاالمعروفةالأقمشةأما

فىولكن.الحوافعندلبطاتزخرفىتصميمهناكوقداكان..مقالخامس

بعضوفىالزاهيةالألوانذاتبالخيوطمطرزةالأقمشةكانتالميلادىالثالثالقرن

ذهبية.خيوطبهايكونالأحيان

:الهندياتالنساهعندالرأصأكطة

وكانتعشرالحادىالقرنفىللزىمكملة،كقطعةيظهرالرأسغطاءبدأ
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.الرجالمثلالنساهعندالرأسأكطية

منقطعةمنهاويتدلىالرأسفوقمطويةكبيرةربطةعنعبارة:العمامهْ

القماشمنقطعةعليهايضافكانوأحيانا.وثراءبكثافةمطررةوكانتالقماش

العمامةبينالفرقوكان.مرتديهالهيئةارتفاعاالربطةهذهأضافتوقدالمطرر.

برور.أونتوءاتأيةبهاليستالنسائيةالعمامةأنوالنسائىالرجالى

إماالآريةالهنديةباللغةتحدثتالتىالمناطقكلفىالنساءِارتدت:الوشاح

الرأسلتغطيةخاصوشاحتستخدمأوللرأسكغطاءترتديهالذىالسارىمنجزء

.السلوكهذاالجنربييناستنكرماوعادةوالدينيةالخاصةالمناسباتفىوذلك

الرينة:وأدواتالحلى

السجلاتوحرت،عبادتهحدإلىبالجمالالولعكانالقديمةالهندفى

عليهاأطلقوقدللتجميلتستخدمهاأنللمرأةيمكنأسلوباعشرستةالقديمة

منالعديدالقدمفىموغلةأياممنذابتكرتقدعبقريةأنإلىيشيربما)شرينجار(

جمالها.لتعزيزالخدع

التزينأوالانكارا،9هىرئيسيةخطوطعلىالشرينجارأعتمدتوقد

علىتوضعالتىالمختلفةوالمساحيقوالملابسوالحلىالزهوركاليلوتتضمن

حتىالضفائريجملبمابدءأللحلىحصراالقديمةالكتاباتوتضموالسيقانالأذرع

.الكتاباتتلكخىالمذكررةللوصاياوفقاترتدىأنيجبوالتىالقدمأخمص

يلى:ماالهندنساءعندالحلىأبرررمن

المرأةبهاتزين،رائعفنىنحوعلىمصممةالحلىمنقطعرهى:التيلاكا

رجمالا.وتألقااشراقاوجههاعلىلتضفىجبينها

،المرأةبقدمخاصةعنايةالشرينجارأرلتلقد:القدموحلىالخلاخيل

.المرأةقدموأصابعكاحلبهاتجملأنيمكنالتىالحلىبعضفذكرت

ترتدىعندماالمرأةفيهايصف)كاليداسا(الكبيرللشاعرقصيدةوفى

رؤيتهافعندالبخوربرائحةضفائرهاوعطرتبالحناءقدميهانقشتوقد،الخلاخيل

والسرور.البهجةالنضفىوتبعثحزنكليذهب
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منأصواتيصدرالمرأةتسيروعندماالأحزمةالنساءءارتدت:الأحزمةمك!

الأحزمة.منتتدلىالتىالسلاسل

منيصدرتسيروعندمارقبتهاحرلالأطواقالنساءارتدت:الأطواوْ

.متميزةأصواتامنهاتتدلىالتىالسلاسل

الجبهةعلىالمرأةتضعهاالتىالحمراءالعلامةالأخرىالتزينأساليبومن

الجبينعلىترسمعموديةطوليةخطوطاهناكوكانت.الشكلدائريةوتكون

الأصفر.أوالأبيضباللون

بعدوالأسودوالأصفرالأحمراللونذاتالأصباغالمرأةاستخدمتوقد

حتىالمرأةزالتوما.وذراعيهاوجنتيهالتزيينالصندلخشبمنبعجائنمزجها

الجمالفىغايةبرسوما!وذراعيهاجبينهالتزيينالاصباغتسشخدمالهندفىالآن

.والابداع

المعادنتطريقصناعةبلفتفقدالمعادنعلىالمنمّوشةللزخارفبالنسبةأما

الشكلجمالبينتجمعتحفمنآثارهامنبقىفيمايتجلىعظيماشأناالهندفى

إخراجفىغيرهمعلىالهندأبناءتفوقعنالتحفهذهكشفتوقد.والزخرفة

بالإضافةهذا.والتكفيتالحفربطريقتىالمنفذةبالزخارفالمحلاةالمعدنيةالتحف

يصنعمعظمهاكانوالتىالتجملفىالهنديةالمرأةت!ستخدمهاالتىالحلىقطعإلى

أخمصوحتىضفائرهابهاالمرأةتحلىوالتىالرأسبحلىبدءأوذلكالمعادنمن

الحلىهذهأبررومن.المذكورةللوصايةوفقاترتدىأنيجبوالتى.القدم

جبينهاالمرأةبهاتزينرائعفنىنحوعلىمصممةالحلىمنقطعوهى"التيلاكا"

وتألقأ.اشراتةوجههاعلىلتضفى

العلامةالقدممنذإستخدامهاذاعالتىالتجملأساليبأهمومن:التزين

كانتالتىالأفقيةالخطوطتلكأوالجبينعلىتوضعالتىالشكلالدائريةالحمراء

الأصفر.أوا،بيضباللون.أيضاالجبينعلىترسم

ذهبية،شرائطبهبمنديلشعورهنيربطنالنساءكانت:الشعرتصفيف

أهممنالبخووبرائحةتعطرالتىالضفائروكانتالعاجمنتصنعالأمشاطوكانت
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.الآنالىبهامحتفظةمارالتوالتىالهندياتعندالشعرتصفيفعندالصفات

الهند:لىالرجالأرباء

تكونفهىتشريحيةأنهاعلىتصنيفهايمكنالهندفىالرجالأزياءإن2

ريبدو،المعاطففىا!تافعلىالمبطنةالكتافاتوجودمعالجسمعلىمحبكة

حيثماحدالىعريضةتبدووالسراويل،فيهمبالغاللرجالا!تافعرض

وهى،الخلفومنالأماممنمستقيمةبطياتالكاحلينوحتى.الوسطمنتنسدل

تقسيمإلىينتمىلاالهندىوالزى.أسفلمنللأرجلالحقيقىالشكلتخفى

الأزياءمننوعينالأقلعلىيرتدىالهندىفالرجل،إليهالتوصليمكنمحدد

.الاتساعمنمتساوياتوزيعامورعة

الثصمالى:الغرر،الشمالىالطرار

منالعلوىالجزءويغطىينسدلطويلمعطفعنعبارة:الجاماا-

ماإلىتمتدوقدالأرداتعندوتتسعوالوسطالصدرعندضيقةرتكون،الجسم

الركبة.فوق

الجسم.منالسفلىالجزءويغطىضيق:الس!روالأىالكورانا2-

الشرقى:الشمالىالجنرر،الطرار

منالعلوىالجزءلتغطيةالطويلةالمعاطفأنواعمننوع:الكررئاا-

الجسم.

علىويعتمدالجسممنالسفلىالجزءلتغطيةسروالوهى:الدوتى2-

.للخاماتالطبيعىالانسدال

ملبسيةبقطعةوتستبدلالكورتاعقالإستغناءيتمالغربىالجنوبفىأما

ضيقة.وغيرأخرى

خان(:)جهانوش!مىالهندوستانيةتيليجانازعماءآخر:الأمراءأزياء

منبحزامويثبتالجسممنالعلوىالجزءيغطىداخلىجاكيتارتدى

مقللوقايةوذلكالسواءعلىوالأغنياءالفقراءيرتديهالزىوهذا.الوسط

وينتهىواسعسروالمعهارتدىوقد.الإقليملهذاالمميزةالجويةالتقلبات
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.الأسورةمثلضيقبكمر

تماشمنويصنع،السابقالزىفوقواسعامعطفايرتدىخانجهانوكانلم

تحتهومن.الثمينةبرالأحجارومرصعاالفف4منبحزامويضم،الشفافالموسلين

ذهبية.بكناراتوالكشهيرالصوفمنوشاحينيرتدى

المسلم،المجتمعفىالشائعةالرأسأغطبعنيختلففكال!الرأسغطاءأما

ألرقيقالحريرمنمصنرعةوكانت.الجبينفوقواحدةنقطةفىتتجمعكانتحيث

.زمردةويتوسطهاباللالئمرصعاذهبىشريطكلريقعنوضعهاعلىوتثبت

ياقوتبأحجارمزينة،الشمستمثلذهبيةجرهرةتوجدأسا(غطاءوبأعلى

لأسفليميلوالذىالناعمالريشمنمورعةمجموعةتثبتبدررهاوهى،كبيرة

الصغيرةوالأحجاراللالنمنهوتتدلى.الريشبن!اياتماستينورنتأثيرمن

العقد.مثلالرأسغطاءجانبىعلىمنالريشبقاعدةوالمثبتة

الجبينحولربطةيرتدىكانالمغولىالامبراطوركان:الهندلْىالمغولأرياء

تمثلجوهرةالربطةبأعلىويوجدكريمةأحجارويعلوهباللؤلؤمرصعاذهبىوطوق

ملكى.كشعارالريشمنمورعةمجموعةوتثبت.الشمس

منمعاطفيرتدونكانواأنهمنجدللمغولالامبراطوريةالملابس!تتبعناوإذا

وهو"الرازأهوالتقليدىوالزى.دكاإقليمفىوالمعروِفالناعمالرقيقالقطن

.باتساعوينسدلالصدرعندضيقالموسلينمنطويلمعطفعنعبارة

قطعتين:منيتكونزىالتجاريرتدى:التجارأرياء

التركية.الطرزيشبهواسعوسروالالركبةإلىيصلجاكيت-

كتفيه.علىينسدلكوشاحالكشميرمنشالويرتدى-

لأسفلطياتهاإحدىتتدلىالحريرمنعمامةعنفعبارةالرأسغطاءأما

الدينية.للطائفةالمميزةالعلامةتحملماوغالبا،الجبهة

الناعم،الحريرمنوهىباحكامملفوفةطياتهاعمائميرتدودط:راجاأرياء

وجعبةوقوسالجلدمنصغيردرعالكتفعلىمنويتدلى،الأذنعنتكشف

فيشنق.بأتباعتختصوهذه.أسهم
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عبارةالرأسغطاءفيكرن:فيشنوبتعاليمملتزمةفهىماهراتجماعةأما

بريشةمثبتةبجوهرةالمقدمةمنوالمزينةبالحيطالمطررالحريرمنمصنوعةعمامةعن

منوالحزامالأبيضالموسلينمنومعطفالماسمنقرطويرتدى،العمامةفىنسر

الكتف.علىووشاحالكشمير

معواسعسروالعنعبارةزياالمسلمرنيرتدى:باشانمسلمىأرياء

دينهأبناءيتبعهاالتىبالطريقةمطوية،المرسلينمنعمامةويزتدىطويلجاكيت

.الهندوسبملابسأشبهباشانمسلمىوملابس

:الرأصأغطية

وماتهوداوبهاجاهوتبهارعصورفىسواءحدعلىوالنساءالرجالارتدى

نتوءاتبهاالرجالعمامةأنالوحيدالفرقوأمارمتماثلةبلمتشابهةرأسأغطية

السابق.عنمنخفضاالشمالفىللرجالالرأسغطاءأصبحذلكوبعد.بروزأو

استمروقدومرتفعاالشكلمخروطىالرأسغطاءأصبحفقدالجنربفىأما

ظلتوقد،والحديثالقديمالرأسأكطيةمنالطرازينيرتدونالهنودالرجال

عمامةبينالفارقبأنعلما.الذهببخيوطومطرزةالألوانراهيةالرأسأغطية

بسيطإخ!لافومعثابتبشكلمصنعةليستالجنوبعمامةأنوالجنوبالشمال

.الخاماتفى

:القدمألبسة

القطيفةمنمصنوعايكونماوعادةالمقدمةمنالمرتفعالحذاءالرجالارتدى

الكلوك(.عليهويطلق
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التحفمنمجموعةبهاتوجد-الشرقىالفردوسانهاالهندعنويقال

واحدةكلصممتوقد.اليدويةوالحرفالفنونمنينضبلامعين،النادرة

يدطوعتهاالقديمةالأثريةالفنونمنمجموعةبها.متناهيةودقةبالغباقتدار

العريق.الهندماضىأعماقفىللغوصعظيمةخبرةانها.الزمن

والوقوفالقديمةالهندوشعوبللسكانالإقليمىالتاريخعلىالتعرتإن

كانلقد.وارتقائهموتطررهمالتقليديةالحرفيةوصناعتهموفتونهمطقوسهمعلى

اليدوية.الحرفيةالصناعةمهاراتبمستوىالارئقاءفىكبيرةمساهمةللمغول

منطقةبكلخاصةحرفيةلاختصاصاتجداكبيرةسرقابأنهاالهندوتمتاز

.حدةعلى

فىعظيمبشكلالعصرىوالمظهرالعريقالماضعظمةتمتزج:دلهى

وتقعلاقليميا.محلياالهنديةالتجارةنراةنيودلهىوتعتبر،نيودلهىالهدعاصمة

الخشبيةالأعمالوتجتذب.نيودلهىمدينةقلبفىالحكوميةوالمتاجرالمعارضكافة

المحفورةالمجوهراتوكذلكبالخررالمطرزةوالملابسالمطعمةوالمعادنالمزخرفة

اليدوية.الحرفيةالصناعاتجانبإلىهذامعقد.بتركيب

والصناعاتالفنونفيهتتركزاليدويةللصناعاتالمركزىالكوخمعرضان

قبلالقديمةوالحرفةالفنيةالمدارسكافةلإحياءنفسهاكرستالتىاليدويةالحرفية

ماكلوالغربيةالمركزية،الجنوبيةدلهىأسواقمعظموتقتنى.صفحاتهاتنطرىأن

التاريخية.المدينةهذهفيالزائراليهيحتاج

والحركةوالنشاطبالحيرلةالنابضةالعاصمةبومباىمدينةتعتبر:بومباى

بومباىعلىأطلقوقد.الغربيةالهندفىالأولىوالمدينةماهاراشترالولايةالدائبة

بومباىعلىويتوافد.المالوبيتالسوقبأنهاوصفتكما،التجاريةالعاصمة

واَمالاأحلامامعهمحاملينالعملفرصعنالباحثينالأشخاصمنالمئات

للمواصلاتومركزاالتجاريةل!تصالاتالحالىالهندمركزبومباىوتعد.عظيمة

يقرمكما،المنتظمةالهندصناعةفىالعمالةسوقاجمالىمن2%0بمفردهاوتحمل

إجمالىمن46%بحوالىالهندموانئوأضخمكبرمنيعتبرالذىبومباىميناء
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بيوت:الخاصةالمشاريعمنلعددالمناسبالمكانأنهاكما.الخارجيةالهندتحارة

دائمابومباىوتعتبر.العالمفىالأقمشةمصانعأضخمأوالصغيرةالتجارة

كمركزأهميتهامنالركموعلى.الخاصةالاسثماريهْللمثروعاتالأولالاختيار

المدينة.هذهفىوالتطورالنموأشكالهابكافةالفنونراصلتفقد.وصناعىمخارى

بومباىمدينةعنتختلفالتىالمدينةهذهلمخططاتالتاريخيةالبدايةوترجع

القرنأوائلخىبوم!باىكانتوقد.مضتقرونعدةالىكبيرااختلافاالحالية

النخيلأشجارمنغاباتتظللهاجداخصبةجزرسبعةمنتتكونعشرالثامن

المختلفة.والمزارعهندىالتمروأشجار

القرننهايةومع.قرونلعدةبومباىلمدينةالأصلنالسكانالمكوليزوكان

فىللسكنواتجهوابرمباىومغادرةالهجرةالأصليينالسكانبدأعشرالثالث

سلطته،الىالأراضىهذهمنالعديدوأخضعكوجارتسلطاناحتلوقد.الجزر

السلطاتإلىكوجارتسلطاناستسلمعشرالرابعالقرنمنتصفاقترابومع

.1534عامفىالبرتغالية

مهرمنكجزءالمجلتراالىمباديفىماعنالبرتغاليونتنازللاحقوقتوفى

السابعالقرنمنتصفومع.الثانىشارلزالأميرمنرواجهابمناسبةكاترينالأميرة

السبعة.الجزرعلىالسيطرةمنايخلتراتمكنتعشر

المتعددلتراثهاطبيعيةنتيجةنوعهامنالفريدةبرمباىميزةتكونوربما

الهندية.والعقائدالتراثلذوبانبوتقةاليومحتىتزاللابومباىف!نوالحقيقة

وتجارىصناعىكمركزالواسعةبشهرتهابومباىمدينةظلالألقتوقد

بسببكبيرتقديرعلىبومباىحارتوقد.قاطبةالهند.مدقكافةعلىمرموق

العريق.التاريخىتراثها

التارلجة:بومباى

المهندسصممهاوقدالبحر،شاطئعندالهندبوابةتظهر:الهندبوابة

شيدهاالتىالامبرياليةالتذكاريةالنصبآخرمنواحدةوتعتبرويتير،جورج

معتصميمهاوفىالرائعةبأعمدتهاالهندبوابةوذَمث!ابه.بومباىفىالبريطانيون
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وقد،الأندلسىالمعمارىالفنمنلمساتإضافةمعبارش!،فىالنصرقوس

قامالتىالريارةذكرىلتخليدللنصركقوس،2791عامفىالبوابةهذهشيدت

الكثيرويوجد.1191عامفىدلهىالىمارىوالملكةالخامسجورجالملكبها

والمساجد.والكنائسالمعابدأهمهاومنالآثارمن

فىالأسراقأضخممنواحدةبومباىجزيرةتعتبو:بومباىئىالأسواق

الهندمنأخرىمناطقمنمستوردةأومحليامصنعةالبضائعكانتوسواءالعالم

ميناءمناطقوتمتلك.نفسهاعنتحكىالمتوفرةالنوعياتف!ن،الخارجمنأو

كولابامنطقةتزالولا.الأسراقأقدمعلىأولأالبريطانيونطورهاوالتىبومباى

يقطنونالذينالمسلمونقاموقد.القديمةأسماءهاتحملالانجليزفيهاعاشوالتى

المدينةوتضمالإسلامىالطابععليهايغلبلهممتاجربانشاءعلىمحمدمناطق

منالعديدسّجبومباىمصانعأنمن.وبالرغمشعبيا.سوقاسبعبنحوالى

الهند.مناطقكافةمناليدويةالحرفيةالصناعاتتجتذبالمدينةأنإلا،المنتجات

إلى.والقفاطينالجاهزةالملابسبهاوينتشر:وكاريكارديكسنر،مينرر

بجاذبيةالصنعاليدويةالبضائعبعضوتتسموالمجوهراتالجلديةالصناعاتجانب

قومية.ثروةتعتبربحيثجداخاصة

إلىالتجاريةالمرإكزوتنقسم.بروىأوأبراجفىالتجاريةالمراكزأفضلوتقع

والقميصالسوارىلعرضأماكنالقديمةالفنادقلدىيوجدحيثقسمين

والهدايا.التحفجانبالىوالشلوار.

تعرضوالتىالمتخصصةالمتاجرمنرائعةمجموعةفييضممحلتاجفندقأما

وكشميرالبنجابمنتجلبوالتىالهندفىوالتقليديةاليدويةالصناعات

شهرةالهنديةالمنتجاتكثربومباىفىتريمورتىمتاجرتعرضكماوأتربراديش

توجدلأنهالمثالسبيلعلىكلههذا.باتيانىوسوارىهيمروشالاتمثلورواجا

ضخماصناعياومركزامتألقةمدينةفتعتبرلها.جصرلاوأسراقمتاجربومباىفى

لتجارةإقليميامركزابومباىوتعتبر.للهندوالحضارىالصناعىالرجهيعكس

بومباىتمتازكما.للماسسوقأضخمبهايوجدحيثوالمجوهراتالذهب
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بالهند.التجاريةالمعارضوكبرأضخمبرجود

وتعجونمرا،تقدماالمدنأصرعمنواحدةكلكتامدينةتعتبر:كلكنا

ناطحاتفىومراكزأروقةعدةفىمتاجرهاوتقع،تجارىبنشاطالمدينةهذه

يدويةمطررةرائعةأقمشةبهاويوجد.العاليةالقديمةالامبرياليةوبناياتهاسحابها

يدويا.المطررةالجلديةوالصناعاتالمزخرفةالسارىوأقمشةالصنع

جنوبمناطقمنشماليةمنطقةأقصىالولايةهذهتعتبر:برادي!ئىأندرا

مثيرةصخريةتشكيلاتمنتتألفساحرةطبيعيةبمناظرالمنطقةهذ.وتتمتعالهند.

السنينمئاتمنذالمنطقةهذهقطنوتدالجبليةوالتلالالعذبةالبحيراتمنالعديد

وتعتبر.البشرىالمنطقةتراثمنجزءأيشكلرنوأصبحواالغجرأواللامباديزقبائل

بهايتخاطبالأورديةاللغةبأنعلما،المنطقةلهذهالرسميةاللغةهىالتليغولغة

أبادحيدربمقاطعةالولايةوتحيط.الاقليمعاصمةأبادحيدرواصعفىنطاقعلى

فترةأثناءالهنديةالولاياتوكبرأغنىمنتعتبركانتوالتىالسابقةالأميرية

فىقرونعدةمنذالآريةالاندفاعحركةتوقفتوقد.4791عامفىالاستقلال

وفنونوثقافاتوتقاليدعاداتبينفريداإمتزاجاعنهاونتج.أندرابراديشمنطقة

اللغةفىلليانواضحةالتقاليدهذهرالتولا.الدرافيديانىوجنسالأرىالجنس

عشرالسادسالقرنينوفى.اليومحتىالقديمالتراثلهذاالشديدوالاحترام

مناطقعلىوسيطرتهاهيمنتهاشاهقطبالسلطانسلالةبسطتعشروالسابع

غولكونداتمتازواليوم.أبادحيدرمنبالقربكولكونداعاصمتهمحولواسعة

المدينةهذهعلىحوفظوتد.جداوساحرةشهيرةصحراويةقلاعمدينةبكونها

الساحرةولآلئهامجوهراتهاقطعكانتحينماالذهبيةوعصررهاماضيهالشتعيد

الأسطورية.مخلفاتهاضمنمن

العاديةغيرالمقتنياتمنالكثيرفيحوىأبادحيدرفىسالارجنكمتحفأما

أبادحيدرقصورأنكما.النادرةوالمجوهراتالتحفأروعمنبعضاتضموالتى

العالمفىالرجالأغنىمنواحداشاهنظاميعتبرحيث،الزيارةتستحقالفخمة

شيدتوقدالأربعةالمناراتأو"شارمينار(الخاصةالمعالمومن.الوقتذلكفى
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أعدائه،علىالسلطانفيهاانتصرمعركةذكرىلتخليدعشرالسادصالقرنئى

بتصميمفخمأمسجدأالرأبعالعلوىبالطابقويوجدساحرسارىبطابعوتمتار

القديمةوالمخطرطاتواللالئبالحرائرأبادحيدرأسواقوتمتارفريد.معمارى

.النادرة

يعودعديدةبوذيةمستعمراتعنعبارة:ونافارجوناكوندارافانىأما

وقد.براديشأندراولاية.فىتشييدهاتموقدالميلاد،قبلالثانىالقرنالىتاريخها

كبيرعددعلىعثرحيثأولاأمارافاتىمعابداكتشافعنالأولىالحفرياتدلت

وقدالقديمةوالمعابدالأديرةمنالعديدهيكلهإعادةثمالبوذيةالمعابدمنوهائل

.المهرةوالحرف!نوالفنانينوالعلماءللكهنةموطناكانت

مدنأغنىمنواحدةتيروباتىتعتبر:وكالاهاستىوصيرسيلامتيروباتى

تعتبرالمعابدأنكماأندراْبرادبشولايةجنوبأقصىفىوتقعالهند،فىالمعابد

الدرافيدى.العصرخلفهاالتىالجميلةالفنونعلىحيامثالا

منمقربةعلىتقعالتىالمعابدمدنمنأخرىمدينةفهىكالاهاستىأما

مرتفعاتأسفلنهرضفافعلىوتقعشيتا،للالهةمعابدهاكرستوقدتيروباتى

الشرقية.غائس

هذهالثلاثةالمعابدمدنتعتبربأنهعلما،الشمالأقصىفىسيلامسيروتقع

المتعبدينمنالملايينيزررهاحيثالهندسكانبينوشعبيةتقديساالمدنكثرمن

الاثارةكايةفىبهاالمحيطةوالأجواءالدينيةالطقوسوتمتازالهند.أرجاءكافةمن

العصرية.المدنضجيجعنبعيدةأنهاحيثوالبهجة

الحاكمةكاكانياسلسلالةالقديمةالعاعمةالمدينةهذهكانت:وارانكالي

الكثير.وصفهافىوأشادبولوماركرالرحالةرارهاوقد،اندرابراديشلولاية

ورخارفهانقوشهاعلىحوفظكماجيدبشكلمعابدهاعلىحوفظوتد

هذهصيتذاعوقدعمودالألفمعبدعلىالموجردةالصخورعلىالمنقرشةالجمة

حافظتالتىالفاخرةالسجادبقطعاشتهرتكماالنسيجبصناعةواشتهرتالمدينة

.اليومحتىعليها
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التقليديهًاليدويةرالحرفالصناعاتمنالعديدأندرابراديشولايةوتنتج

والملابسالذهبيةوالمصوغاتبالفضةالمزخرفةبالمعادنأبادحيدرمدينةوتشتهر

الحكوميةبالمتاجرووارانكالأبادحيدروتمتار،الفائقةالجودةذاتوالحريريةالقطنية

الرخيصة.بالأسعارالشهيرة

عشرالسادصالقرننهايةفىأبادحيدرمدينةشيدتلقدأبعاد:حيدر

أندراولايةعاصمةهىأبادحيدرواليوم.الحاكمةشاهىقطبعائلةبواسطة

مدينةمعتشكلواليوم.قريبوقتحتىالنظامحكامعاصمةكانتوقدبراديش

ملايينثلاثةعلىسكانهاعددويفرقالهند.نىمدينةكبرسابعأبادسكندر

الساحر.الطبيعىبجمالهاالمدينةوتشتهر.والصفاءبالهدوءفيهاالحياةوتتميزنسمة

ورائعحىشاهدالوسطىالهنديةالعصورفىالإسلاميةالمغولعمارةفنإن

الهند.منآخرمكانأىفىمثلهتجدمانادرأبالعظمةوملئغنىوتراث

محمدالسلطانبتأسيسهاقام.الأميرىالنظامولايةتعتبرأبادحيدرمدينةإن

فىالشهيرةالمعالممنالعديدبهاوحاليا،مضتقرونأربعةمنذ،شاهقطبعلى

وقلعة،مكةومسجدجارمينا،مدينةمثلالحصرلاالمثالسبيلوعلى،العالم

مميزةأبادحيدرمدينةوتعد،سالارجونغومتحف،شاهقطبوضريحغرلكندا،

المميزال!طابعذاتالأسواقمنالعديدبهايحيطبماوذلكالأسواقفردوسبأنها

كنوربجانبوالملابسالجميلةوالآلئوالخزفالمطررالحريرمثلمنتجاتهافى

.أخرىوتحف

الجانبفىوتقعميسور،باسمسابقاالولايةهذهعرفت:كارناتاكا

اللغةأما.مساحةالهنديةالولاياتكبرمنواحدةوتعتبرديكانهضبةمنالغربى

والذىالأسطورىالماضىإلىالطريلتاريخهاويمتد.الكانادالغةفهىالرسمية

وقد.موريانامبراطوريةمنجزءأأصبحتحينماالميلادقبلالرابعالقرنإلىيعود

العظيمةالآثاربقايامشاهدةويمكن،ملكيةسلالاتعدةحكمهاعلىتتابع

اليرم.حتىواضحة

بمناخهاوثمتارعصريةمدينةوهىكارناتاكا،ولايةعاصمةإنها:بنغلور
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البريطانىللحكمالاستعمارىالعهدإبانشعبيتهاواردادتاشتهرتوقد،الرائع

هذاوانعكسىوالنوادىالخيلسباقميادينفيهاانتشرتحيثحياتهاأسلوبفى

وشوارعها.أسواقهاأسماءعلىالغربىالطابع

،بالسكانمكتظهوهىالهندمنالغربىالجنوبىالركنفىتقع:كيرالا

الاغريقوالتجارالبحارةإليهاقدموقد.الغربجهةمنالبحربهاويحيط

،الصندلخشبمنوخيراتهاكنورهاعلىللحصولوالصينيينوالعربوالرومان

كيرالاوتمتاروالأنجليز.والهولنديينالبرتغاليينبعدفيماتبعهمثموالتوابلالعاج

الهند.ولاياتبينالتعليممننسبةاكبربهابأن

نالر:تاميل

الهندية،القارةشبهمنالشرقىالجنوبفىتقعالمعابد.أرضعليهاويطلق

شبهفىالكلاسيكيةاللغاتأقدممنتعتبروالتىالتاميللغةفهىالرسميةاللغةأما

0005منكثرإلىالثقافىالولايةهذهتراثتاريخيعردحينفىالهنديةالقارة

يزالونلاالذينالسكانحياةأسلوبفىواضحبشكلالتراثهذاوينعكس،عام

لمنادوميل3التاأرضبأنعلما.الموروثةوالتقاليدبالعاداتالمتمسكينأشدمن

هنديةأسرعدةحكمهاعلىرتعاقبت،قرونعدةمنذأجنبىحكملأىتخضع

الرقص،،الكلاسيكيةالفنونحركةنموبتشجيعحكمهمفترةامتارتوالتىحاكمة

البراعةمنرفيعمستوىإلىالفنونهذهكلوصلتوقد،ابوالآالنحتالحفر،

والمنحرتةالمحفورةالتذكاريةالنصبنادوالتاميلأرضالزائرإلىوتطالع،والامتياز

أهمعنمنهابعضيعتبروالتىالمعابدمدنمنالعديدإلىإضافةالصخررمن

عشرالسابعالقرنأواسطفىالشرقيةالهندشركةطلائعوبوصول.المقدسةالمراكز

ظهرتوالذىالإستعمارىالحكمتحتنادوالتاميلأرضأصبحت،مدراسإلى

التىالجبليةالمنتجعاتوفىمدراسفىالناسحياةأسلوبفىواضحةآثاره

نادو.تاميلأرجاءكافةفىانتشرت

التراثمنجزءأوأصبحتنادوتاميلعاصمةمدراستعتبر:مدراص

البرتغاليةالحملاتطلائعأولوصلتهاحينماعشرالسابعالقرنفىالإستعمارى
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النصبمنالعديدمدراسمتحفويضمبعد.فبماالأرروبيةالحملاتثم

وسرارىالحريرمتاجرمنالعديدمدراسوتمتلك.والتماثبلالبرونزيةالتذكارية

التقليدية.الحرفيةوالصناعاتالتحفمتاجرمنالعديدإلىإضافةالحرير،

الثقافاتمنغريبامريجامدراسمدينةوتضم.التقليديةالمعدنيةوالصناعات

بأنهاالمدينةهذهوتعرف.القديمراجعصربتراثوتحتفظ.رالتراثوالفنون

الهند.جنوبهوليوود

برادي!ثى:ضلهما

الفنونمنرائعةنخبةالوعرةالهملاياجبالتحتضنالتىالولايةهذهتتمتع

الجداريةالمعلقاتأما.فنىشكللكلالدقيقةبالتفاصيلوتمتارالفاخرةالجميلة

الجهةتحددأنبمكانالصعربةمنأصبححتىالاتقانفىغابةيدوياالمطررة

منغومبامدينةرسوماتواشتقت.مطرزينالجانبينكلاأنحيثلهاالصحيحة

المنطقة.هذهإلىكبيرةبأعدادنزحواالذينالتيبيترهبان

تصميمهمفىالمحلمِنالسكانعلىوجلياواضحاالتيبيترهبانتأثيرْوظهر

وأالتنينرسوماترقصصوألوانهابجمالهاتمتازوالتىالفاخرةالسجادلقطع

المشهورةالشيلانايضاالرلايةبهذهويوجد.والأسطوريةالتقليديةاللوتسوهور

والتىالفضيةوالمصنوعاتالمجوهراتجانبإلىالرائعةالهندسيةبتصميماتها

عنمنهاواحدةكلتحكىكثيرةقصصاالنقوشهذهوتعكسبالغةبدلّةنقشت

المحلية.والحيوانيةالنباتيةالحياة

الأصلىالمعقلبأنهاالفلاحينأرضوتتباهىتفتخر:وهارياتماالبنجاب

قرمزية،،صفراء،ذهبيةبألوانوفرلكارىباغ.التقليديةالتطريزفنونمنلاثنين

إلى.الحصادقبلالزراعيةالمحاصيلألوانالتطريزيةالفنونهذهوتمثل.خضراء

ملابسالمصممينمنالعديداستخدموقد.والشيلانالمناديلوجودجانب

)قميصوالقميصالسالواروخاصةالجاهزةالهنديةالملابستصميمفىفولكارى

تعدكما.المنطقتينهاتينفىللنساءالتقليدىاللباسيعتبروالذى(وبنطلونطويل

ضروريأجزءأالهندسيةوالزخارفالنباتاتبزخارفوالمزركشةالمزينةالبانجاملابس
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أجلومن.بتطريزهانفسهاالعر!صأوالأمتقومماوعادةالزفافلملابسومكملاً

وتعتبر.يدوياأيضاالحذاءوتطريزحياكةيتمف!نه.المزخرفةالملابسهذهمضاهاة

تطورتفقدالتكنولوجيةالناحيةمنأما.الهنديةالرلاياتأغنىمنالولايةهذه

ألية.بأخرىاليدويةالغزلأنرالواستبدلتالولايةهذه

جزءأالألوانجعلمنالولايتينهاتينسكانتمكن:وكرجاراتراجستان

باررةالهنديةالأقمشةصناعةميدانفىمساهماتهمأنكماملابسهممنيتجزألا

المضافالنسيجبراسطةوتطررفريدةهندسيةبزخارفتمتارالأقمشةألرانجدا.ان

وتصميملابتكارالجميعريتعاونوالطباعةوالمراياالخرروأشغالالمطرفيةوالمشغولات

يوجدحيثالصناعىأرالشخصللأستخدامالمنتجاتكانتسواءللأقمشةفريد

كما.الجداريةوالمعلقاتوالسارىالملابسوأقمشةوالصوفوالقطنالحريربرفرة

الكريمة.بالأحجاروتطعمواتقانهاتصميمهافىالدقيقةالمجوهراتمم!جاتتوجد

الأخرىالشرتىالشمالوولاياتأسامولايةتمتار:الشرفىرالشمالآأسا

مناطقفىيتشابهالذىالنسائىالفرلكلوروشحاهم.نرعهمنفريدمشتركبتراث

بينمنالنسيجويعتبركبيرةشعبيةحرفيةصناعاتإستحداثفىالجبليةالتلال

ويمتاز.مستقلبشكلنولعلىأكثرهمريعمل.المناطقهذهفىشعبيةالحرفكئر

وقد.وحياكتهلّطريزهأثناءخاصةمتميزاحريرابكونهالإسلامىوباتموغاحرير

بالشيلانالمناطقهذهوتتميز.مختلفةقبائلقبلمنللنسيجطرقعدةمورست

التطريزية.والرسوموالسارى،الصوفية

أطلقواالصيففىكشميرإلىالموغلأباطرةقدمحينما:وكشميرجامو

الشينارأشجارمنكثيفةصفوفاالأوديةوتظلل.الأرضعلىاللهجنةإسمعليها

السلاسلمنمتواصلةحلقةالجهاتكافةمنالفردوسهذاريحيطالشهيرة

منيحصىلاعددالجبليةالسلاسلهذههضابمنوينحدرالإرتفاعالشاهقة

نشأتالطبيعىالمناخهذاظلرفى.جمالهافىساحرةالعذبةوالأنهارالجداول

أكانتسواءالفنونفىعريقةبتقاليدمصحوبةاليدويةالحرفيةالصناعاتوترعرعت

الفضيةالأدواتأوالخشبيةالأعمالأوالشيلانأوالسجادمنفنيةتحفا
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يتفوقشئلاعنهاقيلالصوفيةكشميرشيلانإن.التطريزفنأو.والمجوهرات

واحدةالشيلانوتعتبر.كلهاالهندفىوثصميماتهارنسيجهاوألرانهاجمالهافى

الشيلانان.الاطلاقعلىرأجملهاالصنعاليدويةالحرفيةالصناعاتكثرمن

يدوىمغزلعلىالصوفهذانسجيتمالفاخرالكشميرىالصوفمنالمصنرعة

جبالأعالىيقطنالذىالماعزصرفأنواعوأنعمأجودمنالصوتأنواعوتختار

كشمير.

الفنونأفضلبينمنواحدةبراديش،لرولايةفنونتعد:براديشاتر

الفنيةبتصميماتهاالحريرمنتجاتعلىوتشتملبجمالهاالفنونهذهوتمتار،الهندية

أيضاالعرائسوترتدى.للعراشىالرسمىاللباسالسارىألبسةتعتبركما،الرائعة

"الشيروانى".اسمعليهيطلقبالقصبموشىفخمالباسا

القطنعلىالتطريزفنونفهىالأخرىالحرفيةوالفنونالصناعاتأما

منالمنطقةهذهفىالطبيعىالجلدمم!جاتوتعتبر.السارىللباسوالحرير

والمعدنيةالفضيةبالمجوهراتأيضاالولايةهذهواشتهرت.المهمةالمصنرعات

الكثير.وغيرهاالمطعمةالنحاسيةالفنيةوالقطع

المكملةوالقطعوالمجوهراتالحلىصناعةتعتبر:براديشدهياوماي!هار

المناطق.هذهفىشعبيةالحرفيةالصناعاتكئرمنوتصميماتهاأشكالهافىالفريدة

منقماشخلفيةعلىوالأسلاكالخيوطتطريزأووالفضيةالذهبيةالخيوطوتعد

الحرفيةالصناعاتأكثرمنالأسودالساتانقماشأوالداكنالأزرقاللون

اليدوية.والحقائب،الجداريةللمعلقات

القطنأماللنسيجكسداةالحريروشحتخدمبالغةبمهارةالأقمشةنسجويتم

حياكةويتمالسارى،لملابسىراثعاشعبيافنامعاليشكلاللنسيجكلحمةفيستخدم

ذهبية.بخيوطالسارىوأهدابأطراف

منوالفريدةالتقليديةالحرفيةالصناعاتمنكبيربعددتمتاز:أرريسا

بقدراتامتارواالذينأجدادهمعنورثتهاالتىالفنانةالأصابعأتقنتهاوالتىنوعها

والمهارةالحذاقةمنينضبلابمعينعطاؤهمامتارحيث.عظيمةقيةومهارات
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متنوعةوتصميماتبتقنياتالإيكاتنسيجبصناعةالمنطقةهذهوتتميزوالبراعة

المنتجاتمنالسارىريعتبر.كثيرةلأغراضالنسيجويستخدمراهيةبألوانللنسيج

كثربينمنتعتبروالتىوالحلىالجراهرجانبإلى.المنطفةهذهفىالاساسية

.الاطلاقعلىالشعبيةالتقليديةالحرفيةالصناعات

والقطنللحريراليدويةالغزلانوالأفضلصنعتلقد:كاراناتاكاكيرلا،

فىغنيةلأنهاونظرا،الصناعيةالحرفةهدهفىالم!خصصينقبلمنال!هندفى

وتعتبر.لهامثيللاللغزلاليدويةالأنوالهذهف!نتنوعهاوتعددالفائقةجودتها

الحرائر.تجارةمجالفىالمناطقأضخممنالولاياتهذه

المناطقهذهتفخركما.الفاخرةبالتصميماتالحريرنسيجصناعةوتمتاز

.متعددةمجالاتفىالتقليديةالحرفيةبصناعتها

إلىالأقمشةصناعةعمليةوتخضمع.الفارسيةالنباتيةالزخارفوتستخدم

الأقمشة.صناعةفىالمنقوشةالقوالبإستخدامويتممتميزةيدويةوصناعةتقنية

يطلقوالتىيدوياالمطعمةالفضةصناعةالتقليديةاليدوبةالصناعاتومن

المناطق.هذهبهااشتهرتوالتىالبدرىإسممحلياعليها

،،"
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أ!ل!ياثىلِلاالتقلثِكالازرلاء

المطررة.الزخارفبكثرةأرروبابلدانمعظمفيالتقليديةالأزياءتتميز

المريلةاستخداميميزهاماأهمولعل.بالاحتشامتتميزالأحوالمعظموفى

لحفظتستخدمبدايتهافىكانتوقدالأزياءتصاحبمافالباوالتىالأه"مم!(

الملابس.لهذهمكملةفنيةكقطعةاستخدمتبعدفيمارلكنهاالاتساخمنالملابس

والخاماتوالتطريزالزخارفوكذلكالملابسللونالمناسبةالألوانلهاوتنتقى

وتظهررأررار.وكملاثوبرقوترتروخررأشرطةمنالمضافةالأخرىالزخرفية

للزى.متممةجميلةقطعةوكأنهاالمريلةهذه

ويكونحقيبةهيئةعلىيظهرجيبالحزاممنينسدلالأجيانبعضوفى

المريلة.معيتلاءمبحيثومطررامزخرفا

أطرافهاوتزينمثلثةتكونماغالباوالتىالشيلانانشارظاهرةوكذلك

مطررة.بزخارفأومتعددةبألوانبنقوشالثلانوتظهر.بالشراريب

وأالنقطمنهاملونةهندسيةبزخارفالمزركشةالجواربأيضاأستخدبتوقد

.المربعاتأوالخطوط

فىت!شروالتىالمهرجاناتفىالأزياءمنالنرعيةهذهتشخدمماوغالبا

ذلك.وخلافوالأرهارللثمارمهرجاناتهناكتكونفاحيانا.الأوروبيةالبلدان

القومية.المناسباتأوالأعيادفىأيضاالأزياءهذهوترتدى

والتىالمنفصلةا!مامالملابسلهذهاستخدمتالأحيانبعضوفى

ذلكبعدولكنأمرها،أولفىوهذهالاتساخمنالملابسلحفظأساسااستخدمت

جميلة.ونماذجبأشكالوتظهرمضافةفنيةقطعاأصبحت

الأوروبيةالبلدانلأزياءالتقليديةالأزياءمنمتميزةمجموعةبالكتابومرفق

وأناقتها.رخارفهابكثرةتتسموالتى

88"
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كل!*بخبير!:!:

9ةلأول!م!

نم!حيس!

،ش!لم

!نئ

مصر.لميص!"*-ةثه-"ب!تَتجمه!تجلا!

المطررةوالزخارفواسعةالا!كمام:باتساعوينسدللونمنبأكثرقطنىقماشمن

عنرةعبا

الصلبات

الصلبانبأشكالمطرزةوالزخارفقاتمقطنىقماشمنقميص:مصر

وضيقة.قصيرةوا!مام
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!!!لم

لى/.!ي!.

والأكمامالكرنيشنهايتهوفىالأقدامإلىال!وبينسدل:القليوبية:مصر

فىوالزجزاجالإْشرطةوتتداخلبسفرةوالثوبضيقةوتنتهىوواسعةطويلة

والعقد.بالقرطوتتزينالخلفمنوتربطالمثلثةالعصبةالرألسوغطإء.السفرة
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*!نيص
+ول*!،..رز*."..؟؟"..،حميماه!*بر

أسفلمنوينتهىالأقدامإلىطولهينسدلمنقوشثوب:البحيرة:مصر

الاتساعمتوسطةطويلةوالأكمامالرفيعةوالكسراتبالأشرطهيحلىبكرنيش

الصدرمقدمةفىالمتداخلةالمتعددةبالأشرطةتحلىوالسفرةمستديرةالرقبةوحردة

وخطالأمامنصفخطفىرفيعةكسراتوتوجد.والكرنيشالأسورةنهايةوعند

الكرنش.وفوقالأكمامنصف
http://www.al-maktabeh.com



-468-

طويل.برقعوجههاوعلىمقلمةبملاءةتلتفقروية:مصر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-946-

الأحياءبعضفىالنساءوترتديهاالخلفومنالأماممناللفالملاية:مصر

بقلة.ولكنمصرمحافظاتببعضالشعبية

http://www.al-maktabeh.com



-047-

الحريرية.بالخيوطمطرزةبزخارفالكتانمنقميص:الفيوم:مصر

مطبوعة.نباتيةوالزخارفطويلةبأكمامانكتانمنصديرى:مصر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-471

ءص!!--.".،.لا-شورإبم.ُ،!*-."س،ء.ء!-لر6؟3،.بر02نم-،ةة

ءَبْهعلا،.-ت-لأ-كأ؟:4--!أ*س،؟دلم؟"-!ْ،ْ!لاب!ك!*لأ*خة؟-جمي-

+-.،ءك!"؟هـ؟:لم،اءأالا.كاش،!،!جبرهـ!رر"فور-؟ةثد.في!ه!م!؟*آ

ءححك!*خمتمءلى!كأزر!ع*بمط.!،."*كاكأ3ب!سلأ-ر،ء"دولم:؟ك!؟بببي!ضءيم،خا ءلأهـ-؟،،!ء،،2س.كثي+كاطك!ك!،ءلأ؟ء*،*أ!.ا..،

بمبم

تم.

ةِ

،ي!

خ!

ال!

(،

الا.

نم(8

لِحبم9

ءَبم

http://www.al-maktabeh.com



-472-

وهذا،أفقيةبأشرطةالمقلمالحريرمنمصنوعقميص:مصرصعيد:مصر

الكتابية.الأشرطةلاستخدامنظرا.الإسلامىالعصرفيانتشرالطراز

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-473-

؟ئج.س:بن

!ظة!ب!7؟

حيقير؟.ير.

!ك!"ب"ا

ش؟:-!".+:!!م

رالجبةالقفطانيرلدىسيحْ:*.مصر!!!ب

.الاكتافعلىينسدلالرأسوغطاء8

الخلفإنىالشمال!لجلبابطوغطاالفتىالرأفير

!!!آ--."صبمت-يم
؟!!---33 !!رءً..-!----+=

يعرضانرجلان:مصر

الجلبابويرتديانالأقمشة

العمامةالرأسوأغطيةوالجبة

الحجم.الصغيرة

http://www.al-maktabeh.com



-474-

للدراعة.الإنشائىالشكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-475-

للعباعةهالإنشائىالشكل

http://www.al-maktabeh.com



-476-

-ث--

وسورياوفلسطينسيناءفىالنساءويرتديهالأردانذوللثوبالانشائىالشكل

الخليهودد!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-4*-

ةة""؟!؟"هـ!هـ
أ؟ةفي؟ه
إقيةةةة

.أ:نجبلأ

س!!

!،

ةة

!!

!أ

ال!

"

!

؟

ث+

11

!ر

مل!*

!أة

؟:

بر:

:أ

!!

!4

!ا

ى

!

فىالأزياءباقىعنمختلفا!ثكلايأخذالسيوىالقميص:سيوة:مصر

مقدمةفىالزخارتوتتركزالقبطىوالقميصالقديمالمصرىالتونيكويشبهمصر

ونباتية.هندسيةوالزخارفالث!عاعشكلالزحْارفوتأخذالقميص

وتتربضيقوينسدلأعلىمنباتساعيظهرالسيوىالسروأل:صيوة

.السروالأسفلالزخارف

http://www.al-maktabeh.comمختلفة.دلائللهاوالتىبالزخرفةمملوءالسيرىالرأسكطاء:سيوة



-478-

فىالزخرفةوتتركزمستديرةالرقبةحردةثوبصدر:.الشرقية:

لا؟!ء:.لا.-سبخ?".

الزخرفة.بنفسالأشجارأوراقؤلرىالسفرةففايةإلى!الكتتفتمنتصفمنالسفرة

3ير،،*،3:ءبر،*!س

!1../.-.بز.!-...--"----.؟*،!حمْ!

؟!!اخ.با

أثوابفىالمستخدمةالأكماملبعضمختلفةلأشكالتوضيح:مصر

والاتليوبية.والبحيرةالشرقية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-947-

ا!ت)+ا-إ%ا-!اصا

طويلةوا!مامبكرنيشريسِّهىالأقدامإلىينسدلالثوب:الشرقية:مصر

تتركزونباتيةفهندسيةالزخارفأما.الشكلبيضاويةالرقبةوحردةالاتساعمتوسطة

وفوقهاالعصبةالرأسوغطاءرفيعةكسراتالسفرةتحتوالصدرفتحةحرل

.مستديرةحلقةعنعبارةوالقرطالخررمنبحباتبالعقدوتتزينالطرحة

http://www.al-maktabeh.com



-048-

والطرحة.الملسترتدىامرأة:الشرقية:مصر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-481-

المزيزرالبرقعالمطرزالثربترتدىعربيةعروس:الشرقية:مصر

.والعباءةالعصبةوترتدىبالعملات

http://www.al-maktabeh.com



-882-

ث!

بالعملاتويزينأسودكرب(عرب)منلبرقعتوضيح:الشرقية:عصر

الجانبين.فىوالسلاسل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-483-

باتساعالأقدامإلىيصلالأماممنالثوب:الشماليةسيناء:مصر

مقدمةفىتتركزمطرزةوهندسيةنبالّيةوالزخارفبالأردانوتسمىطويلةوا!مام

الجانبين.عندأفيوتتركزأعلىمنالأكماموعلىأعلىمنالثوب

http://www.al-maktabeh.com



-484-

.الثوبأسفلفىالزخارفتثركزالثوبخلف:الث!ماليةسيناء:مصر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-485-

!!

-*."ة

وا!مامالالأقدامإلىينسدلالثوبترتدىبدوية:الشماليةسيناء:مصر

بغطاء.وتتلثمالعباءةوترتدىجداعريضبحزامالوسطويضمالرصغإلىطويلة

http://www.al-maktabeh.com



ث486-

ويحلىالبرقعالوجهغطاء:سيناء:مصر

.والعملاتلمربعة

المعدنيةلقطع

أيضا.ين

تطريزأالمطررالثوبترثدىامرأة:سيناء:مصر

أيضاوترتديه.والبرقعالرأسغطاءوترتدىكثيفا

فلسطين.نساء

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-487-

الجبينعلىيوضعأسودشريطأعلىمنسيناءمنلامرأةبرقع:سبناء

بكثافةبالعملاتيحلىأبيضقماشالعينانوتحتالملونوالخرربالعملإتويزين

الجانبن.فىوالسلاسلملونوخرر

http://www.al-maktabeh.com



-488-

مستديرةالصدروفتحةطويلثوبعنعباهـةالتلبيسة:أسيوطةمصر

الكبير.للمعينشكلويوجدهندسيةخار،ءوالمالمثمكاىبيضويةأماميةبفتحة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-948-

ويوجدوعميقة7شكلالصدرفتحةالتلىمنتلبيسة:أسيوط:مصر

هندسيةمعدنيةبقطعالثوببطولخطوطفىوالزخارفالثوبمقدمةفىالمعين

الشكل.

http://www.al-maktabeh.com



-094-

والطولالاتساعمتوسطأسيوطصناعةمنالتلىمنثوب:أسيوط:مصر

الثوبمقدمةوفىطوليةهندسيةبأشكالالمعدنيةبالقطعويزخرفالاكماموأيضأ

الحجم.كبيرمعينشكليوجد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-194-

والأكمامباتساعالأقدامإلىطويلاينسدلالثوب:البحريةالواحات:مصر

أعلىمنالثوبمقدمةفىوتتركزمطرزةفهندسيةالزخارفأماوواسعةطويلة

رالذيل.والجانبينالأكمامتزينالمطررةوالزخارفوالشراريبالعملاتوكذلك

http://www.al-maktabeh.com



-294-

المطرزةالهندسيةبالزخارفمثقللثوبتفصيل:البحريةالوأحات:مصر

.تلعملاوا

الصدفيةبالازرارويزينثوبلصدرتفصيل:الداخلةإلواحات.مثسر

.والعملات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-394-

طويلةوالأكمامباتساعالأقدامإلىينسدلالثوب:الداخلةالواحات:مصر

أيضاويزينوالأكمامالصدرمقدمةفىوتتركزمطررةالهندسيةوالزخارفوواسعة

.المطرزةالزخارفجانبإلىالصدفيةبالأزرار

http://www.al-maktabeh.com



-494-

باتساعالأقدامإلىيصلالأماممنالثوب:الداخلةالواحات:مصر

الثوبممَدمةفىوتتركزهندسيةبزخارفوالتطريزوواسعةطويلةوا!مام

.بالعملاتأيضاالصدرويزينوالأكماموالجانبين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-594-

هندسيةبزخارفوالتطريزالسابقالثوبخلف:الداخلةالواحات:مصر

الأسفل.والنصفوالجانبينالأكمامفىإوتتركز

أ

http://www.al-maktabeh.com
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-794-

وتظهرالطويلةالسوداءوالجبةالملونالجلبابترتدىقروية:الأقصر:مصر

الجبة.أكمامفتحةمنالجلبابأكمام
http://www.al-maktabeh.com



-894-

للجبةآخروضع.الأقصرمعبدخلفالكرنكزى:الأقصر:مصر

جزءوتخفى.العريضةالشراريببأطرافهاوالفوطةوالطرحةالمنديلالرأسوغطاء

(.للمؤلفةميدانية)دراسة.الفوطةالرأسبغطاءالوجهمن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-994-

-ء

ء-!
8!ؤأ.ة

ء!ا

وو7!ه،-

-ء.*-
:-سلك!"

--ءول!

أماالأيمنللجانبخياطةبدونالجبةتظهر(الكرنك)زى:الأقصر:مصر

الرأسوغطاء.الأويةوشغلشراريبوبأطرافهفبخياطةللجبةالأيسرالجانب

)دراسة.المعقودةوالشرّاباتالشراريبالفوطةوبأطراف.والفوطةوالطرحةالمنديل

(.للمؤلفةميدانية

http://www.al-maktabeh.com



-005-

أ!،.

أ

بدونالأيمنالجانببوضوحيظهر:الكرنكمنطقة:الأقصر:مصر

الطرحةالرأسوغطاء.الأويةبأسلوبويزينفمخيطاالأيسرالجانبأماخياطة

(.للمؤلفةميدانية)دراسةوالفوطة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-551-

السوداءالجبةالنساءزىاليمينإلى:الكرنكرى:الأقصر:مصر

ترتديهاالجبةاليساروإلى.والفوطةالطرحةوتتضحسوداءالجبةتحتوالملابس

الشرّاباتوبأطرافهاالفوطةالرأسوغطاءالجبةتحتالملونةالملابسوتظهرالفتيات

(.للمؤلفةميدانية)دراسة.

http://www.al-maktabeh.com



-205-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-305-

الجانبمنمغلقةالجبة:بالأقصرالغربىبالبرهابومدينة:الاْقصر:مصر

الطرحةالرأسغطاء.شراريبوبأطرافهاالأيسرالجانبمنومفتوحةالأيمن

(.للمؤلفةميدانية)دراسة.والفوطةوالشال

http://www.al-maktabeh.com



-405-

للجبة.تشريحىلشكلنموذج:الأقصر:مصر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-505-
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-605-

إلىالشبيةللفنرنأسوانبفرقةالرتصاتلاحدىصورة:أسوان:عصر

بكرنيشالأرضإلىمسدلوالجرجارالراقصاتإحدىترتديهالجرجاريظهراليمين

الكبيرةرالعمامةالجلبابيرتدىبالفرقةعضواليساردالىمزخرفبثريطويحلى

الحجم.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-705-

يصلالذىالجرجارويتضح-الكنوز-الفيدجامنزى:النوبة:مصر

بحزامالوسطويممممستديرةالرقبةوحردةمستقيمةوالسفرةباتساعالأقدامإلى

المختلفةبالقلائدوتتزينالطرحةالرأسوغطاءوواسعةطويلةوا!مامجداعريض

الوسط.حتىالقلائدوتصلالخرزوحباتوالنجمةالهلالذات

http://www.al-maktabeh.com



-805-

هندسيةبزخارفالثوبترتدى)فاتدجا(نوبيةعروسأزياء:النوبة:مصر

الجبينبحلىوتتزين.شفافرقيقأسودقماشمنوالطرحةالعصبةالرأسوغطاء

.الجديدةبالنوبةسنبلأبومن.والقلائدوالقرط

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-905-

النوبيةبالحلىوتتزينالجلبابترتدىكلابشةقريةمنسيدةالنوبة:مصر

خيرياتوعقد،الزيتونحبعقد،الرقبةوحلىللأذنينوالأقراطالرأسحلى

النجار.وقلادة

http://www.al-maktabeh.com



-051-

غيرالملابسترتدىالجديدةبالنوبة)قورته(قريةمنعروس:النوبة:مصر

الرأسبحلىوتتزين،والحلىبالمشابكالأمامإلىالخلفمنوتجذبالمخيطة

والتمائمالملونوالخرزوالنجمةوالهلالالعملاتمنتتكونالتىوالقلائدوالقرط

)كنوز(.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-511-

العمامة.الراسوغطاءقميصايرتدينوبىرجل:النوبة:مصر

http://www.al-maktabeh.com



-512-

منهاوينسدل.فصوبهاالمزخرفةالفضةمنالهلالحلية:النوبة:مصر

مثلثة.فضيةبقطعوتنتهىالسلاسلوتنسدلبالفصوصومطعمةالفضيةالقطع

منهوينسدلهلالعنعبارةبالحفرمزخرفةالذهبمنهلالحلية:مصر

منمأخوذةبيضاويةشبهأشكالتنسدلثممستحسله%قطعةوتنسدلفصبهاالنجمة

اننوبة.حلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-513-

انهامعتقداتهموفى،الفضةمنحفيظةعنعبارةمعلقة:النوبة:مصر

سوء.كلمنيلبسهامنتحفظ

معلقة:(لكنوزا):لنوبةا:مصو

وتتحلىالفضةش5حفيظةعن

الكنوز.فتياتا

http://www.al-maktabeh.com



-514-

ينسدلثمالهلالشكلعنعبارةالفضةمن)الحلالة(حلية:النوبة:مصر

المثلثالوسطفىوينسدلالمثلثاتالسلاسلمنوينسدلالسلاسلالجانبينمن

ثمالهلالينسدلالمثلثقاعدةوسطوفىبالمثلثاتوتنتهىالسلاسلمنهوينسدل

.والمثلثاتالسلاسلتنسدل

منهاينسدلحلمَةعنعبارةالفضةمن)الشاوشاو(حلية:النوبة:مصر

.المثلثاتالسلاسلمنوينسدلالسلاسل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-515-

وتظهرالهندسيةالأشكالمندقيقةوزخارفها)البيق(قلادة:النوبة:مصر

والنقط.والدوائروالنجومالأهلة

النوبة.نساءبهاوتتزين)الدوجة(حلى:النوبة:مصر

http://www.al-maktabeh.com



-516-

الوسطوفىوالمثلثاتوالسلاسلوالعملاتالأهلةمنمكونةحلية:مصر

بفصوتحلىالنجمىالشكلتحدثمثلثاتعنعبارةنجمىشكلوبداخلههلال

كبير.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-7؟5-

كطاء.بحزامالوسطويضمالمخططالرداءترتدىامرأة:التركيةالأ،ياء

المثلثةالعصبةفوقهثموالطربوشالمزينةالمستطيلةوالعصبةالطاقيةقطععدةالرأس

الأصل.التركىالأويةبأسلوبأطرافهارتزينالمطررة

http://www.al-maktabeh.com



-518-

المطرزةبالأشرطةالمحلاةالملابسترتدىالنساءإحدى:الئركيةالأزياء

حولها!القطيفةمنالطاقيةالرأسوغطاء.رفيعةبخطوطالسروالمنجزءويظهر

.بالمجوهراتمزينشريطالطاقيةمنويتدلىعصبة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-951-

وتظهر.مطر:دقيقةبزخارفوالمزخرفةالمختلفةالتركيةالأزياءيرتديننساء

المخنلفة.والأحزمة.المختلفةالرأسأغطية

http://www.al-maktabeh.com



-525-

أغطيةوتظهر-والجبةواليلكالسروال-المختلفةالتركيةالأزياءيرتديننساء

المختلفة.الراًس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-521-

إلىوتظهرالمختلفةالرأسوأغطيةالجبةوتظهر.التركيةالأزياءيرتديننساء

.النقابترتدىإمرأةاليمين

http://www.al-maktabeh.com



-522-

والصديرىاليلكترتدىإمرأةالوسطفى-والرجالللنساءالتركيةالأزياء

الصديرى،،القميص-الرجالىاًزياءاليسارليالىاليمين!إلى.والسروال

.والطربوشالرأسواًغطيةالسروال

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-523-

تشبهالتىالأزياءالوسطوفىاليمينإلىونرىالتركيةالأزياءيرتديننساء

اليسار!إلى.والعمامةالطاقيةالرأسوأغطيةالجبة"القفطانالرجالأزياء

فعبارةغطاًالراًسأما.بالحلىالمزينالعريضوالحزاماليلكترتدىإمرأة

الطاقية.وفوقهاوالعصبةالعمامة.رأسغطاءمنأكئرعن

http://www.al-maktabeh.com



-524-

!!ا

ثممم!.

اغ!مممإٍ

ك!س!هب

كمسمسمس!ور

!ب

ن!ممممس!مب

!!

!

ثكمم!كعب!م!م!ة

خ!ولهـببم-

.!تتتم!

!ب.

!

-

الزخارفوتتخذمخئلفةبالوانالهندسيأبالزخارفمزخرفاًتركىجورب

التريكو.خيوطمنوالجورب-الأفقيةالأشكال

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-525-

أةةة8؟ه؟"يخ-5ء؟
!.ه؟-ه.ة"،:5.هبخ

منوالجوربهندسيةبزخارفويزخرفوفاتحةقاتمةبألوانتركىجورب

التريكو.خيوط

http://www.al-maktabeh.com



-526-

صفوففىالزخارف.الأبيضباللونمنهوجزءمختلفةبالوانتركىجورب

التريكو.خيوطومنأفاتية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-527-

الصدريةويرلّدىالمطرزالطويلالواسعالسرواليرتدىرجل:سوريا

مطرزةوالزخارفطويلةوأكمامهاالوسطبعدماإلىطولهايصلوالقطشية

يلفالشالالرأسوغطاءالمخططةالعباءةفوقهاويرتدىوالمعدنيةالحريريةبالخيوط

اللين.الجلدمنوالحذاء.لفاتعدة

http://www.al-maktabeh.com



-528-

بع.لح

ح!!5.!ا

ضلاضِ!

ث!

اع.ء:.!ولث"ءج!ك!ضنج!*ء-3أرز

!صتاخنر*.ث

ع.،ةفب!صب-.!

يخيم8!-؟كبم

ص!أ:قيلا

ص!!أ:-3"ء

.كاماكا".قي.-ءَ)*

!ص-؟

(صبمِج!يرة

!-طيخبء.ممه

ص!أ.ءخ؟.!.ء4//

لأخعه.-

!صبما

طإ--ج-

*.ح.-َث

بملأأَبم-

.خلأعأ0ءا
لأ

-صاي!

ص!.لمة،1.1

هكا؟كاس!،.

بم-سا
ص!-..

صا!صسا
-ط!ثة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-952-

ق!*يم

.!!

صَ-?.ةش؟أ"
!ى!!!

يإضاص!طَ

ج!4

.ساال!

يطث!

!ج.ح!
تت!ا!

ماأ!8ول

!-؟.،بر.بء

.43آفي-..ء

صألأ-/؟ص؟!لا".

ع-،-.:نر-..

!ص..-.-؟

،6!كا-خ

أ!،صْالأ.

.صا.ح

!!!

صلأ!؟1

!س-8

بمِ،!جلآ

،كاسيم8ع

ي!حنج!

ئاأبم-ص!

!نخ!.كلبما

فماب،سبما

-لأ،!جلا ص!طِ

لحي!1015

-لأ،،به"ت

صِ!-صا-سا

صغغاثه

http://www.al-maktabeh.com



-053-

جدا،الواسعوالسروالالصديرية،القميص:يرتديانرجلان:صوريا

القدموألبسة.والعقالالحطةالرأسوغطاء.الملونةالعريضةبالشملةالوسطويضم

الخف.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-531-

ويتمنطقالمطررالجلبابالعربيةالملابسيرتدىالباديةمنعربى:سوط

الحذاء.قدميهوفي.السروالمنجزءويظهرالعباءةثمالجاكيتويرتدىبالحزام

.المزخرفبسرجهالأصيلالعربىالحصانبجانبويقف

http://www.al-maktabeh.com



-532-

بكسراتباتساعتنسدلالتنورةتزلدىالعربجبلمنإمرأة:سرريا

وسترةسادةقميصاوترتدىبحزامالوسطويضماسفلمنبشريطينوتزخرف

طويلةوتزررءا!مامجداواسعةصدربفتحةالأماممنومفتوحةمحبكةنصفيه

والعملاتوالسلاسلبالحلىالمزخرفةالمرتفعةالطاقيةالرأس.غطاءوواسعة

بالقلائد.وتتزين.الرقيقالمرسلينقماشمنالشال

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-533-

منتصفمندقيقةبزخارفمطرزاثوباترتدىامرأة:القلمون:سرهـما

والعصبةالطربرشالرأسوغطاءونباتيةهندسييةبزخارفروو!نةوالدراعة.الأمام

الجبين.علىالحلىمنقطعةوتظهروالطرحة

http://www.al-maktabeh.com



-534-

.الأقدامإلىينسدلغامقأحمرثوباترتدىامرأة:القلمون:سوريا

هندسيةبزخارفوالثوب(.)أوفيس!هالكولجدا،طريلةالأردانالمس!ماها!مام

الأخضربالْنونالرقبةوبفتحةمختلفةبألوانالأردافمنطقةإلىالذيلمنمطرزة

علىحليةوتوجدوالطرحةالطربرشالرأسكطاءبشرّابةرتنتهىمطرزةوالأكمام

الفضة.منوالأسررةالجبين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-535-

؟..:.--.خض

.!م!ى!
8-!..-تر؟-؟؟ا-؟ت

-ت--:-:.?-يرت.!51:-نيماة

ك!تيه!0رزءبر-بر8!يخهغا

نبئ،ه

نج!تت

*!إ-5--!ض!تم!

.ص
--ءكلن!!!

ضعى

كثيفأفمْحبلونبتطريزالفاتحالأزرقالحريرمنثوب:حلب:سوريا

العصبةوفوقه)الشنبر!الرأسغطاء.الفضةمنبحزامالوسطويضمجدا

الحجابويظهر.الذهببالعملاتالصفيةالوجهجانبىعلىرينسدل،العريضة

إلىرينسدلالأيمنالكتفعندبسلسلةمعلقبجلاجلالفضةمنالأسطوانى

الأيسر.الجانب

http://www.al-maktabeh.com



-536-

تقريبأالساقيْإلى.منتممفتصلالدراعةترتدىفتاة:حلب:سوريا

الأماممن!فوحةوالصدريةومعدنيةحريريةبخيوطوالتطريزدقيقةوالزخارف

طويلةوأي!ثمامالوسطبحدماإلىطولهاويصلوالعواوىبالأزراروتزرر

يلفالرأسوغطاءوالمعدنيةالحريريةبالخيوطمطرزةورخارفهاالاتساعومتوسطة

منه.جؤءوينسدلكالعمامة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-537-

!بيره،7الصدرفتحةالاقدامإلىيصلالأسودالقباء:حمصموري!

الرأسعلىيلف)الشنبر(الرأسغطاء.الأحمرباللرنمطررةهندسيةوالزخارف

علىوالصفيةالضخمةالعصبةوفوقهبشراريبالخلفإلىوينسدل!الرقبةوحول

من!ينسدلالمثلث)الشنون(الوجهجانبىوعلى.العصبةجانبىوعلىالجبين

والأسطوانيةالمثلثةالأحجبةتظهرللقباءالأيسرالجانبوعلىوالعملاتالسلاسل

http://www.al-maktabeh.comالسلاسل.منتنسدلوالعملات



-538-

والتطريزالسوداءوالدراعةالثوب:التامريةمنطقةمنإمرأة:سوريأ

الدراعةو-حوإفالجانبينفتحتىجانبيعل!الأحمرباللونهندسيةبزخارف

المتراصةأك!ضيةأبالعملاتمزينةطاقيةالرأسغطاء.وا!ماموالصدروالكتف

منهينسدلالمثلث)الشنون(جانبيهافىويثبتوالأذنينالجبينوتغطىبعضهافوق

منرالأساورالصدرإلىتصلطويلةوأخرىالرقمةحولفضية"3والقا!العملات

مطرزا!والحذاء.الفضة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-9536-

بصتملم/

الساقمنتصفإلىيصلالثوبترتدىإمرأة:الدبكةرقصة:سوريا

منأقصروالدراعة.حولهاويطرزالأماممنومشقوقةمستديرةالرقبةوفتحة

بالخيوطكثيفوالتطريزطويلةوالأكماموالجانبينالأماممنمفتوحةبقليلالثوب

وكطاءمزخرفإطاروبهالعقبينبعدماإلىيصلضيقوالسروالوالمعدنيةالحريرية

.العملاتلنهينسدلحجابعنعبارةوالقرط.باللؤلؤيحلىالرأس

http://www.al-maktabeh.com



-054-

صًتضتكلصَ

!!-ييم
ةم4--

.الأقدامإلىينسدلالأسودالثربترتدىامرأةال!لعواميدانسور

حرملةالثوبوخلفمطرزةبأشرطةا!ماموأسورةالذيلويحلىطويلةرا!مام

وعلى.كليظةبثرأبةيزينبحزامالوسطويضمالطويلةبالشراريبوتنتهىمطررة

.السروالمنجزءويظهرالملونةبالشرأباتوينتهىبالحرريزينالشالالكتفين

والسلاسلالعملاتمنعرجةالطرحةوفرقطرحةيعلوهاعصبةالرأسغطاء

جأنبىوعلىانجبينإلىالرأسووسطالوسطإلىلتصلا!لفإلىتنسدلالفضية

ومزحْرفا.برقبةوالحذاء.الوجه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-؟54-

والقطشتالمزخرفالثوبترتدىامرأة:صردهـا

مطرزةوالزخارفَالوسطبعدماالىطولهايصل

الملابسهذهوفوق.المعدنبةوالخيوطالحريربخيوط

.للرأسكغطاءلتستخدمهاأعلىمنوتجذبهاالعباءةفرتدى

؟!.!ت!*.!**.).-لم

\...لا...!نىص!

0111لا!حر

*ولولاَ!.ء

أا-ا"منالثوبترتدىامرأة:سولىلا

،أْ!!امنمفتوحةوالدراعةسادةقماش

*-ا"ْأس،.!.أ:ابالخيوطبكثافةالتطريزويزخرفهاالأممام

إسدأط%اظ!من+ا.تجذبهاوالعباءةوالمعدنيةلحريرية

ححم!سي!يح!غيريم!ببما.مكغطاءللرأسأعلى

http://www.al-maktabeh.com



-542-

الأتساعمتوسطالأقدامإلىيصلثوباترتدىإمرأة:الباديةعرب:سوريا

.مطرزةث!قيقةرخارفالجانبوبفتحةإطارالذيلويزينهندسيةبزخارفمنقوشا

وترتدى.الدْهحبحةالمعدنيةبالخيوطكثيفاتطريزاالمطرزالدامرترتدىالثوبوفوق

إلىتصلحلياتبهاالذهبمنبقلادةوتتزين.السوداءالطرحةوفوقهالطربوش

الذهب.منباسورةينوتضالوسطبعدما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-543-

!--ح!!

والأورافالأرهاربزخارفمطرزاكريمثوباليمينإلى.دمشق:سوريا

وتتزينالوسطإلىبالألوانمطور!هندصيةبزخارفسوداءعباءةالثوبوفرق

وفوقهاطاقيةالرأسغطاء.الرجهوجانبيالجبينعلىوالصفيةوالقرطبالقلادة

والعباءةالمزخرفالثربيتضحاليسارإلى..كالعقالوملونامقلمارأسغطاء

مزخرفةطاقيةراسهاوعلىالفضةمنالغوازىوصفيةفضىبحزامالوسطويضم

المخططة.الطرحةوفوقها
http://www.al-maktabeh.com



-480-

أ!ج!2

كم!إِإِ

"ءا

إ

ءحا!يِ!!صما!د

11".إِإِبب!
ا.لمخ!/إأ-،عى!لىآ*!،--

9الأ.ئج،11

ا.

!لأ*لم

ال!-ط!؟

--كا

بياحى

مهإلىيصل3أسودالثوب.سليماللطافيجامعبجانب:داريا:سبررية

الأحمرباللونالمريولأووالمريلةكثيفاتطريزامطرزاالعلوىالجزءالركبةبعد

غطاء.المطررةبالزخارفينتهىوالسروال.بحزاموتثبتمطرزةطوليةبزخارت

حمراءعصبةالجبينوحولوباطار.مزخرفةبشرائطالمقلمالحريرمنالشالالرأس

قصير.بكعبالنعلالقدموفى.كبيراقرطاوترتذىالحلىمنبصفمزخرفة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لأ-54-ة

ص-!نطحى

بشملةالوسطويضمكثيفاتطريزاالمطرزالأسودالثربترتدىاامرأة:سوهـيا

طرحةوفوقهالرقبةوحرلالرأسعلىملفوفالأسودالشنبرالرأسغطاء.عريضة

فىيعلقذهبيمثلثالشنونالحلىومن.بشراريبالذيلإلىتنسدلسوداء

رالمستطيلالمعينالرأسوأعلى.الذهبالعملاتمنصفيةمنهويتدليالشنبر

.العملاتمنهماوينسدل

http://www.al-maktabeh.com



-546-

!.!ر؟!س!ماآ!!-أ!.ة.،..(،لم
إ.طلاج.-أ.صءَ.

وو4كاهابرا!ولبه!!ي!،إء!ا-01.3ء....-.ْ"(تامرزته!

1،*.،0:!:ة)؟،س.3.ش،؟لإ-،.:::-اغَصز.!.قئ

.،..ثةبش)-ل!بِةببم..في!آبر%،.ةج!!ح

منالثوب.الأمامومنالخلفمنبانلابستظهرأمرأة:دمشق:سرريا

الأحمرماللرنهندسيةبزخارتبالتطريزومثقلطويلةوا!مامالبيضاءالقطيفة

الشالكتفهاو!الأحمرباللونومطررةكمامبدونسوداءصدريةالثوبوفوق

الرأسكطاء.بالشراويبوينتهىالخلفمنمثلثبشكلالمخططالصوفمن

الجبينعلىتنسدلالفضيةالعملاتمنعرجةرأسهاوعلى:!طر!وفوقهالشنبر

الخلف.لالىالوجهونجانبى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


با؟--7

كثيفبتطريزالسوداءالدراعةوفوقهالبنىالثوبترتدىامرأة:سوريا

منبحزامالوسطويضمبالشراريبوتنتهىجداطويلةاكمام.هندسيةبزخارف

وترتدى.الفضيهَوالسلاسلوالعملاتبالحليوتتزينعصبةالرأسغطاء.الفضة

http://www.al-maktabeh.comبالشراريب.وينتهىمطورةبزخارفوالثالالأسودالشنبر



-880-

والأسودالفاتحالبنىباللونينالمخططةبالملاءةنفسهاتلفإمرأة:سرريا

الوجه.جانبىعليوعملاتبسلاسلتنسدلبحلىوتتحلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-954-

الفاتح.بالأزرقالمزخرتالبمبة(باآلثوبآا!
الرأسغطاء.الذهبيةالمعدنيةبالخيوطالمطرزالفاتحالْأخضرالصديرىوترتدى!

وينسدلالرقبةوحرلالرأسعلىيلفوالأسودوالأبيضبالأحمرالملونالشنبر؟

منهينسعدلهلالالأماممنمنهاينسدلالجبينعلىعصبةتربطثمالخلفإلى!

القلادوظهر.العملاتمنهينسدلالحجابالأذنواعلى.الذهبالعملاتأ

.العملاتمنهينسدلوالقرطج

http://www.al-maktabeh.com



-055

الشالوفوقهمطررهْبزخارفالأسودالثوبترتدىامرأة:دمشق:سوريا

الرأسعلىيلفالشنبرالرأسوغطاءالحمراءبالخيوطمطرزةهندسيةبزخارف

وتنسدل.بالعملا!تحلىالعريضةالعصبةثمالخلفإلىويردالصدرويغطى

الذهب.العملاتمنصفوفثلاثةفىالوجهجانبيعلىالغواز!صفية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-551-

المطرزةالهندسيةوالزخارفبالعملاتمزينةالنسائيةالرأسزينة:سوريا

.بالعملاتوتنتهىالجانبينمنالسلاسلوتنسدلالمتراصةالمعدنيةوالسلاسل

والطاقيةالعصبةالمرتفعالرأسغطاءقشكلالنسائيةالراسزينة:سوريا

العقد.شكلرتعطىالسلاسلوتنسدلالجانبينمنبالسلاسلويزينوالشال
http://www.al-maktabeh.com



-552-

الثوبقدمة،فىالتطريزويتركزالفلسطينيةالئيابمننموذج:فلسطين

والذيل.والأكمام

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقد!الثوب:فلسطين

لابمنطقةخاصالمجنحة

اويطرزالأسودالحرير

وبهصفر(والأ)الأحمر

الاسودومنهاختلفة

-553-

القدسى()الثوبالملسب

بمنطقةخاصالاءسودحىير

عديدةبألوانكثيرةخارف

مختلفة.لم!

http://www.al-maktabeh.com



-554-

الأثوابأشهرمن،الخلفومنالأماممنالمجدلارىالثوب:فلسطين

.المجدلمدينةأبناءبعملهيقومونوالذين.فلسطينفىالشعبية

.-!-.،ا؟!-.ا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-5ء5-

الثوبذراعى.الترابينبقبيلةخاص.السبعبئرفىالمتزوجةثوب:فلسطين

ختلفة.بأساليبالمطرزةالزخارفبكثرةالثوبويتميزالردانباسمالمعروفالنوممن

سبع.بئرمنطقةفىالمتزوجاتملابسمنالمرقومالثوب:ئلسطين

م!ردة.بأساليبوالتطريزكثيرةالزخارف.الأردانباسمشعبياالمعروفالنوعمنالذراعان

http://www.al-maktabeh.com



-556-

مالثيابمن.الشروقىالثوب:فلسطين

الأنواعاومن،الكنعانيينايامجداالمًديمة

الأبيضالقماشمن.فلسطينفىالسائدة

بألوانالمضافالنسيجباسلوبزخارفوبه

)الزجزاج(.أيضاويستخدممختلفة

لحمبيتهض!قةم!فلسطينيةفتاة:نلس!طين

الطاقيةركط!ماءوالصرطليةالثوبترتدى

والشالوالسلاسلبالعملاتالمزينةالمخروطية

الأبيض.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-557-

المطرزالقفط!انترتدىفلسطينيةفتاة:فلسطين

وهندسيةنباتيةاوالزخارفالمعدنيةبالخيوط

.البيضاءالموسلينالطرحةالرأسوغطاء

الزىترتدى!طينيةفتاة:فلسطين

خططوالثوبالمثلثفطقةالشبم

والأخضرويحلى!والأصفرالأحمربالألوان

الحرير"بالحزامالوسطوي!مبالركامة
!ا%إِالرأوغطاءالخلفمنويربطالعريض

ا!بيض.الشال

http://www.al-maktabeh.com



-558-

الجلايةثوب:فلسطين

!االسميكالقماشمن

النسيجخيوطاالقاقي

النوعمنالثوبذراعى

ااوالردنباسمالمعروف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-955

ج

كا

!!

.،

عا8

ب!-بم

ب!لمى

.يمب

ي!8كا.!

ئجأ

.صما

.م!

بم

http://www.al-maktabeh.com



-056-

المطالحريرمنوالثوبلحمبيتعروسثوب.الخليلمنطقة:فلسطين

والتطالعريضةالأقلامذاتالمجنحالشكلذاتالصدر.والأكمامعندبكثافة

والقصب.الحريريةبالخيوط

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-561-

الك!ارْمنزئ!/ابعْزأئبىرومىثرب-اللهرام:

*!-7،؟-:!الاضافةونسيجبالخيوط

الخليلمنطقةفىاكقليدىالعروسزى:فلسطين

أوالشال(ا!وراهم)و!ارةالطاقيةالرأصغطاءمع

.مطرزةهندسيةبزخارفمزخرفاوالثوب

http://www.al-maktabeh.com



-562-

قماشبنأبيفقصرومىثوب-اللهرام

بغرزةوالأزرقالأحمرالحريربخيوطلمطرز

ا

-ْ-ْقرىلبعض-العروسزى:فلسطين

بالحرير!المطرزالقطنمن-القدسمنطقة

وعلىالصدرمقدمةفىالتطريزويظهرالذهبى

القطن.منوالحزامالشال.ا!مام

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-563-

.غزةمنالجلايةثوب:ا

النسيجخيوطالسميكماش

وخيوط.التطريزعمليةلتسهيل4

مختلفةبأساليبويطرزسميكة

لتطريز.

http://www.al-maktabeh.com



-564-

الأزياءمنيععحووكانالقديمةالعريقةالأثوابمن:الملكةثوب:فلسطين

المطرزةالمقصبةبالخيوطمطررةالزخارف.الكنعانياتفلسطينبملكاتالخاصة

.!المضافالنسيجرأسلوبالمختلفةبالغرر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-565-

الأفراحزى-لحمبيت:فلسطين

الأحمرالمخملمن(الملكةا)ثو!

.!

والتطريزوالأخضربالأسود!المخطط

المعدنيةوالحْيوطالحريربخيوط

وفىالصدرمقدمةفىالفض!

الرأسوغطاء.وا!مامالجانبين

بالعملاتالمزينالطربوش

.الشالوفوقه

http://www.al-maktabeh.com



566ء-

بمعبوويرتبطالدجانىالثوب:فلسطين

بالزخارفيتميزوالثوب.كنعانى

.متعددةبأساليبالمطرزةالكثيرة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-567-

االقدسمنالتقصيرة:فلسطين

والزخارالأزرقالقطيفةقماشمن

المقصبة.بالخِوطمطرزة

منطقةمنسروال:فلسطين

الزخارفبكثرةيتميزالخليل

منبالعديدالمطرزةالهندسية

التطريز.أساليب

http://www.al-maktabeh.com



-568-

الصرطليهالكاملالشعبىالزىترتدىطرلكرممنفلسطينيةفتاة:فلسطين

.والحزاموالعصبةوالثوب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-956-

الفتاةتلفوالتىالمخططةالأطلسعباءةترتدىفلسطينمنفتاة:ئلسط!

جمها.بها

http://www.al-maktabeh.com



-057-

المطرزةالأثراب-ستدينفلسطينجنوبمنبدوياتثلاث:فلسطين

وأغطيةبالعملاتوتزينالمختلفةالأقمثةفمنالبراقعأما.العريضةوالأحزمة

.مطرزةالرأس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-571-

الرأسوكطاءكثيفاتطريزأَالمطرزالفلسطينىالثوبترتدىبدوية:فلسطين

كثيفاتطريزايطرزالجملوستررسنأما.بالعملاتفيزينالبرقعأمامطرزا

مختلفة.ربألوان

http://www.al-maktabeh.com



-572-

والغترةوالعباءهالجلبابيرتدىالرجلأعلىإلىفلسطينبدو:فلسطين

.والعقالوالغترةوالحزامالجلبابويرتدىبالناىيمسكرجلاوبجانبه

والبراقعإلهطرزالفلسطينىالثوبترتديانامرأتانأسفلإلى:فلسطين

بالعملة.والمحلاةالمزخرفة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-5*-

الرجلاليمنالى:فلسطننلدو. ء-..فلسطين

الرأسوكطاءوالعباءةالمخططةالدمايةيرتدى

المسبحة.ويمسكالأسودوالعقسالالبيضاءلغترة

والعباءةالجلبابالرجليرتدىاليسارلهالى

الأسود.والعقمالوالأحمرالأبيضالمربعاتلغترة

!ئمسابح.المختلفةالأنواع

http://www.al-maktabeh.com



-574-
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-575-

*
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---!حتط!--ح!
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http://www.al-maktabeh.com



-576-

:غطاءالوفلسطين

خانيونسومنالبرقع

ويعتبرالسبعبئرومنطقة

تقليدىووجهغطاء

نها!وفىطويلةبخطوط

؟أمنوينسدلالعملات

والسلااالفضيةالعملات

لوجهاءغطا:فلسطين

ورفحخانيونسمنإلبرقع

ويعتبرالسبعبئرإومنطقة

يزينتقليدىوجهغطاء

وينسدلالفضيةبالعملات

التىالسلاسلالجانبينمن

-وكراتمعدنيةبقطعتنتهى

بغرزةمطرزوشريطفضية

وخرزمختلفةبألوانلصليب

.بالعملاتوينت!ىمنظومملون

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-5يحا-

وتلبسهابسلسلةوتعلقالخليلمنطقةمنفضةحجابتعليقة:ئلسطين

إعتقادهم.فىهذاالحظلجلببالأدعيةمكتوبةورقةوبهاالمتزوجةالمرأة

الجهةفىعادةويوضعالذهبمنالأنفلزينةبدرىشنف:ئلسطين

الانصْ.مناليمىْ

http://www.al-maktabeh.com



-578-

حليات.وثلاثةوعملةسلاسلمنمكرنلحمبيتمنطقةعقد:فلسطين

علىتكونالتىالنقديةالقطعمعالخليلمنطقةمنلْضةكردان:فلسطين

بالسلاسكمعلقةحلياتمعنقديةقطععلىيحتوىالكردانهذايكونالطاقية

سوداء.قماشقطعةعلىالمركبةالفضية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-957-

مختلفةوأحجامبألوانالعنبرمن:فلسطينجنوبمنعقود:فلسطين

سلسلة.عقدكلنهايةوفى

السلاسلبهأرراحالسبععقدوشممىلحمبيتمنطقةعقد:فلسطين

كجزءللعروسيحطىالعقدرهذا.مخرمةحليةوتوجدكبيرةنقديهقطعةسطهوتتر

http://www.al-maktabeh.com.السعيدةالطويلةبالحياةلهويرمزمهرهامن



-058-

الخليل

مناطقمنالفضةمنوالخلاخيلالأساورمنمختلفةأشكال:ئلسطين

سيناء.بدوأبضالبسهافىويشتركوقراهما.لحموبيت

وتلبسهاالحبيباتأسورةوتسمىلحمبيتمنطقةمننادرةأسورة:فلسطين

.والأفراحالخاصةالمناسباتفىالنساءمنالعلياالطبقة

الفضةمنالخليلمنطقةمنأسورة:فل!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-581-

الخليج.دولنساءارتدائهفىتشتركللرجهغطاءقعالبرفىول

http://www.al-maktabeh.com



-582-

دولرفتياتنساءارتدانهفىتشتركالبخنقالرأسغطاء:الخليجدول

والترتربالخرزوكذلكالمختلفةالخيوطبألوانالمطرزالأسودالبخنقويفضلنالخليج

.الملون

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-583-

!يمت-

أسودقماشمناليخموالراسغطاءترتدىالصلاةتؤدىفتاة:الحليجدول

فىالزخارفوتتناثرالأمامومنالرأسمقدمةعندبكثرةالمطررةالزخارفوتتركز

البخنق.بقية

http://www.al-maktabeh.com



-584-

والزخارفالثائعاللونوهوالأسودالقماشمنالعباءة:الحل!جدول

.الذراعتحةوعندوا!تافالأماميةالحوافعندمتركزة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-585-

الزخرفة.منتماماوخالىالأسودالقماشمنالبرقعالوجهغطاء:السعو-ية

والخرراوالعملاتالمطررةبالزخارفويزينالبرقعالوجهكطاء:السعردمة

.والشرأبات

http://www.al-maktabeh.com



-586-

السعودية:

.والعملاتبالأزرارويزينالبرقعالوجهكطاء

الخلف.منشرابتينمنهوينسدلالطرحةفوقالمرأةوترتديهالعقال:السعوديهْ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-587-

بالأزرارالمزخرفالعقالوفوقهاالطرحةللنساءالرأسغطاء:الحجاربلاد

والشراريب.والسلاسل

http://www.al-maktabeh.com



5--هه

وتظهرالأسودالقماشمن.الخلفمنالطرحةالرأسغطاء:السعودية

والخرز.بالخيوطالمطررةالزخارف

الزخارف.الأسودالقماشمنالخلفمنالطرحةالوأصغطاء:السعودية

والترتر.والأزراررالخرربالخيوطمطررة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-958-

بضيوطا!تافخياطةو!لىالأماممنمشفولةنسانيةهباعة:السعطية

.شزابتانويها-الذهبيةوالخيوطالحرير

http://www.al-maktabeh.com



-095-

يزينوالبرقع،العصبةوترتدىالمطرزةالدراعةترتدىمسنةامرأة:السعودية

.الكثيرةبالحلىوتتزين.رأسهاعلىالعباءةوتضعوالعملاتبالتطريز

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-195-
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-295-
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-395َ

.والمناسباتالأعيادفىويلبسمفححاثوباترتدىامرأة:البحرين

http://www.al-maktabeh.com



-495-

وهوةالمنشل؟(منمشتقةعربية"نشل!كلمة:النشلثوب:وقطرالبحرين

فىيمبسوواسعثوبوهو،الهودجعلىيوضعاسذىاالمطرزالسترأوالكسوة

البناتحتىوالفتياتالنساءتلبسهوالأعي!اد-العوسكحفلاتالمناسبات

.الصغيرات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-595-

النشل.لثوبالإنشائىالشكل

http://www.al-maktabeh.com



-695-

زخرفيةبوحداتمقصسبثوبعنعبارةالنقدهثوبترتدىإمرأة:البحرين

المناسباتفىويلبس.بالزرىوالصدرا!مامعندومطرزاالفضيةالرقائقمن

.عيادوالأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-517-

منالصورة-بالحلىوتتزينالبحوينمنلأمرأةوطنىرى:البحرين

البحرين.-الوطنىالمتحف

http://www.al-maktabeh.com



-895-

الثوبأكمامونهاية.المطرزالبخنقترتدىالبحرينهنطفلة:البحرين

.مطرزةأيضا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-995-

أَصبم

3ث!يم

ال!ءكله

علانا

.صما-سا

.البمج!

خبما3.لح

4ج!بط

ظ!صماج!ط
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خبمة8نا

ال!يأجيما

!!

http://www.al-maktabeh.com



-006-

والفانيلة.الطاقيةويرتدىالفلاحةفىيعملولد:البحرين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-؟،6-

.الرستاقمدينةإلىوتنتمىالأجراسذاتالرأسحلىمننوع.أ:عمان

الجبهة.فوقتستعملللشعرحلية.ب

الجبههْ.فوقحمحصحمعملللشعرحليةبر.

والجلاجل.بالسلاسلمحلاةالداخليةالمنطقةمنللشعرحليةد.

http://www.al-maktabeh.com



-206-

فىودقيقةصغيرةوزخارفهاكثيرةوالقوشللرقبةطرق:فوق:عمان

.تحرفشكلعلىالمحدبيةالمسماهوالحليةالأساورمنزوجان:الوسط

الذقنتحتتلبسأعلىفىالحلىوهذهالسلاسلمنمخحف!هْانواع:تحت

.الرأسوحلىالقرطلتثبيتيستعملوالثانى.الرأسعلىوتثبت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-306-

.المرجانخررمنمجموعاتتزينهاحلية:عمان

.النمساوىالريالمنهايتدلىقلادة:عمان

http://www.al-maktabeh.com



-406-

.الظاهرةمنطقةمنصفوفثلاثةمنعمانيةقلادةأ.:عمان

ءَ-حد-كا-د،ش!ثبم

الداخلية.المنطقةصنعمنعقد.ب

الداخلية،صنعمنطلاسمبهعقدبر.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-506-

عبرى.صنعمنخرزاليمينإلى-نزوىمنعقداليسارإلىا.:عمان

.المرجانوخرزالفضةمننزوىمدينةصنعمنعقد.ب

وجلاجل.سلاسلوبهنزوىصنعمنمصحفغلافاوحرز%.

http://www.al-maktabeh.com



-606-

أنحاءجميع!النوعهذاويوجدالرستاقمدينةصنعمناسورة:عمان

الصنع.فىبالدقةوثتميزعمان

إلىبارزةونقوشهاالذهبمنالداخليةالمنطقةمنأسورةأعلىإلى:عمان

عبرىمدينةمنأسورةاليسارإلىبارزةونقوشها!حوومدينةمنأسورةاليمين

دقيقة.هندسيةبأشكالمزخرفة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-706-

عمان:

اليدأأصا.اجميعفىترتدىواقىالمختلفةالإشكالذاتالعمانيةالخواتم

.بالمناسباتيختصبعفمهاصائااوبممهبالأبهامتختمييالتىالخواتممنمجموعة

)ظفار(.عمانمنالجنوبيةالمنطقةمنللأقراطنماذجثلاثة

http://www.al-maktabeh.com



-806-

الباطنه.منطقةمنخلخالا.عماقْ:

الفضة.منبمسماروتقفلنزوىصنعمنثقيلخل!رال.ب

بالفصوصويطعماصورمنطقةمنالخلخالمننوعان.ب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-906-

.--،-،--يم--ءنر.!--تة.-:.:ا-م.-.-تنتر!ءك!؟"--
.%-ءالغتؤفوقورتدىكزكوشةنهايتلينعقال

ا

/.!--":كا-غ!--!!--

ء؟لإحءش* .--ير؟-تب!-م-ءِ-!خ
..!..--!-*ءببر

---!--برء+بئ

-ب!ب!*؟إ+---،:*،+ح!--نرحبم-

ص!3!،-لى-خ-س!ي.
-،!!ع!فيء---*..

-ء،إ؟-!لأ%ء---حمب.كأ

حبتين(وأبوحباتأربع)أبوالمقصبالمسمى:العقلمنمختلفةعأنوا

.الغترة!وقويرتدى

http://www.al-maktabeh.com



-061-

!

(باكض-!عقدة وحه!فر

إ------.-كرت

ا

.غمانفىالرجالهلإس:ضان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


)نددى(قطرىنعال

تايرنعال

-611-

بوسقفهندىنعال

اسملى

ليفنعالا

عُمانوسلطنةالإماراتدمولةفىقدمألبسة

http://www.al-maktabeh.com



-612-

-لم"لبم.--.:3-..-،ك!خ!!!محي
!!لخ!!عححضة-ف-ته

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-3؟6-

بالمعروفالشائعالتقليدىالأسودالخماروهوالرياسبرقعأشكال:فطر

الشكل.داثريةذهبيةبقطعالحاجبينفوقالجبينعلىويزين)البطولة(

http://www.al-maktabeh.com



-614-

الشكل.مثلثالهلالىوالجبينالرأسحليةتلبسفتاة:ئطر

فىيشبكهلالىشعرحلية:قطر

علىوينسدلالرأسقمةعندالشعر

المرصعالذهحبطمنالوجهجانبى

الكريمة.بالأحجار

بالرأسخا!ةحليةالسعدلوحدينار:قطر

تتدلىالكريمةبالأحجارمرصعةطاقيةعنعبارة

مرصعةأهلة!جمهـاالوجهجانبىعلىسلسلتانمنها

الكريمة.بالأحجار

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-5؟6-

لكريمة.ا
http://www.al-maktabeh.com



-616-

اشكالعنعبارةقلادةالنكلس:قطر

بأسلوبوأهلةودوائرمستطيلات

الكريمة.بالاْحجارومرصعةالتخررج!

مكونةقلادة)المرتيش(مرتهش:قطر

ذهبيةمستطيلةوقطعسلاسلمن

الألواحوتوجدبيضيةنصفوقطع

القلاوس!ووفىالشكلالمستطيلةالفاصلة

الكريمة.بالأحجارمرصعاوالمرتهشأهلة

مكونةقلادةهلالبومعرى:فطر

والهلالنقديةوعملاتخرزمن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-617-

بيضاويةحباتمنعقد:نطر

المسبحة.تشبهالذهـبمنلشكل

ببعضهامتصلةمربعةذهبقطععنعبارةالمعروفةالقلادة:المرتعشة:قطر

بالأحجارمطعمةصغيرةحلياتعلىتحتوىالتىالسلاسلمنالكثيرمنهاوينسدل

http://www.al-maktabeh.comالخليج.دولجميعفىوترتدىالكريمة



-618-

.والزخارفوالأحجامالأشكالالمختلفةالأساورمنمجموعة:ئطر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-961-

الملاببىحلىمننرع:قطر

منجانبعلىواحدةكلتعلق

واللؤلؤالذهب،منالعباءةجوانب

مننجمةبهاالكبيرةالاقراط:

دائرةثمحليتيناعلىمندنسدل

منحلياتثممتقابلينمخروطين

.!ل

معلقةفضيةحلية:قطر

أسطوانرشكلعنعبارة

دائرىوشكلهلالوشكل

كراتوتوجدنجمىوشكل

http://www.al-maktabeh.comبها.والمشىلبسهاعندصوتاتحدث



-625-

الشكلمئلثةكبيرةزخرفيةبوحدةالأماممنيطرز:افريانوب:الكوي!

أسفلتتدلىدانريةنمبيةكوحدأتتضافالترترمنرقانقعلىوتشتمل

لمعانها.فىكالثرياالثوبمنتصفأسفلإلىالصدر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-621-

الزخرفيةالوحداتويظ-الذهبىبالزرىي!زكويتىثوب:الكويت

.المطرزةرالعرضيةا!و!يةدالأشرطةالصدرفتحةحم!الدقيتة

http://www.al-maktabeh.com



-622-

قطعوتتكامل-الذهبىبالزرىالمطرزالكويتىبالثوبتظهرفتاة:الكويت

جمالية.فنيةو!دةتكوينفىالثوبهذاتطريزمعالذهبيةالحلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-623-

منالرأستزينالذهبيةالحلىمنقطعةعنعبارةالهامة:الحلى:الكويت

رالخاتم.المشبكمعالكريمةأحجارهاملو-الجبههَأعلىالأمام

عنعبارةوحدةكلالرقبةتحلىالذبمندقيقةحلىقطعة:الحلى:الكويت

الكريصة.والأحجارالذهبمنالمستديرةالقطعمنهاوتنسدلمثلثاتخمس

http://www.al-maktabeh.com



-624-

دقيت.بزخارفالذهبمنوبناجررخوايصاوَرأساور:الحلى:الكويت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-625-

ش!آ

!

يعا

كايبما

يبما

بي،

ييمابم

!،.
يمسهث

يآبم

بم!!

حماغ

http://www.al-maktabeh.com



-626-

نباتية.وهندسيةبزخارفالدميرىوتحت()الدشداشةقوق.جالالمازياء:العراق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-627-

الغترةالرأسوغطاءالعباءةوفوقهالزبون)السعدونية(الرجالزى:العراق

والزخارفأكمامبدون)الزخمة(اليسارإلى.النعالقدميهفىويلبسوالعقال

هندسية

http://www.al-maktabeh.com



-628-

دقيقة.بزخارفللرجالالدميرى:العراق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-962-

فىوالزخرفةهندسيةبزخارفبأكمامالدميرىفوق.الرجالأزياء:العراق

المقد!ة.

الدقيقة.الهندسيةالزخارفتملؤهالسروال:تحت

http://www.al-maktabeh.com



-063-

والحزاموالسروالوالدميرى)الزخمة(للرجالالكاملةالملابس:العراق5

والعمامة.العريض

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-631-

/!لم9

مختلفة.بأشكالللرجالالرأسأغطية:العراوْ

http://www.al-maktabeh.com



-632-

أسودوالدميرىمخططة)الدشداشة(العراقشمالفىالنساءزى:العراق

.مطرزةبزخارف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-633-

المعدنية.والخيوطالحريربخيوطالمطرزالنسائىالدميرى:العراق

السادةالقماشمناليمينإلى)القفطان(الصايةأوالنسائىالزبون:العراق

.والمزخرفالمخططالقماشمناليسارإلى-زخرفةأىبدون

http://www.al-maktabeh.com



-634-

والزخارفالأسودالقماشسنالنسائىللدميرىأشكالثلاثة:العراىْ

والمعدنية.احريربخيوطمطركأة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-635-

جدارقيققماشمنالنساءوترتديهالأماممنالهاشمىالزى:العراق

ردقيقة.جميلةوالزخارف.الزبونفوقويرتدىواسعةوالأكمام

http://www.al-maktabeh.com



-636-

الخلف.منالهاشمىالزى:العراق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-637-

.الزخارفبكثرةويتميزالهاشمىالزى:العراق

http://www.al-maktabeh.com



-638-

متقطعةمائلةبخطوطفاتحبلونقماشمنطويلاثوباترتدىامرأة:العراىْ

أسفليغطىالرأسوغطاء.السوداءالعباءةوترتدىمتعددةبزخارفصدرةوفوقه

كاللثام.الأنف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-963-

كلاكا!كا

ال!ك!%

!يم

والنباتيةالهندسيةالرخاوفونرىالعراقيةالأرياءترتدىإمرأة:.العراق

http://www.al-maktabeh.com.جدأالدقيقة



-064-

!

إلىيصلبالأسودالمنقطالأبيضالثوبترتدىامرأة:العراق

العنق"حولتلفالطرحةالرأسغطاء.مزخرفاأسودإطاروللملاءة

العينانوتغطىالخلفمنبشريطينتربطمقوىقماشقطعةعنعبارةسميك

قدميها.فىوالبابوج(اللوحةأسفلاليمينإلى)النموذج

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


641-

ماعداتماماجسمهاويغطىاسودقماشمنالحايكترتدىامراة:المغرب

المطرز.الحذاءمنجزءويظهر.عيناها

http://www.al-maktabeh.com



-642-

!يا،
يأع.ة!

!!ماكطث!إ%

)فاس(.الحايكتشكيلطريقةتوضحأشكالالثلاث:المغرب

)مراكش(.الحايكتشكي!!كلريقةيمثلانشكلان:المغرب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-643-

)تارودنت(.فىالحايكتشكيل:المغرب

6!طأ

)أغادير(.فيالحايكتشكيللطريقةتوضيح:المغرب

http://www.al-maktabeh.com



-644-

منكثيرةبأنواعوتتزينبحزامالوسطويضمالإزارترتدىإمرأة:المغرب

المطرز.الحذاءترتدىو.والرقبةوالأذنالرأسحلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-645-

أً،-!3+2أ..!لمأ

صحال!طا!؟

اللثامالرأسوغطاءالإزارترتدىالبربرمنالمغربوسطمنامرأة:المغرب

.بأسورةوتتحلىغليظتينبشرابتينينتهىوالحزام

http://www.al-maktabeh.com



-646-

والحلىبشراريبوالشالالإزارترتدىالجنوبيةالواحاتمنامرأة:المغرب

والقلائد.بسلسلةالمس!اك

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-647-

وسطالبربرقبائلمنإمرأة:.ب

المشغولالمقلموالشألالإزارترتدىب

والأساور.والعقودالرأسبحلىوتتحلىية

إلىرداءأترتدى)تزنيت(منامرأة:المغرب

الشالوينسدلجداالعريضةوالعصبةالأقدام

المطرز.الحذاءوترتدىالخلفإلى

http://www.al-maktabeh.com



ضيحتو:بلمغرا

)عيط(.منلزى

-648-

الإزارْتشكيل:ا!فر!المخيطةغيرالملاب!:المغرب

تظهرولا.كثيفةشراباتبثلاث

المرأةجسممنجزءأى

المقلمالإزار:المغربالملابسترتدىامرأة:المغرب

...جسمهاتخفىوالتىالطويلة

الخل!.لمحىالطملودرى.ووجهها

لزىترضيح:المغرب

وتستخدمه()أشدات

البربر.قبائل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-!94

بحزامالوسطويضمكثيفاتطريزاالمطرزالقفطانترتدىامرأة:المغرب

المرتفعةالطاقيةالرأسوكطاءالحلىمن،المختلفةبالأنواعوتتزينمزخرفعريض

المطرز.الحذاءوترتدىبالوشموتتزينبأقلاممقلمغطاءوفوقها

http://www.al-maktabeh.com



-065-

ص!!
؟خيخر

لمح!..(

.ص!ث!

صا!

!،جمه

...طما-

3!!..،

ظج!يي

18!ج!جمى،ثا

ئْاطَحم!لح!3

!-طْث!ئصض!
.غبم8خ!ي!ع

-ص!83!اصما.!
-8.كل

جمىِ،ب!عأصال!

.8طىص!

--يربمن!ةبمه

آ!.(آ-طغ

بمص!ن!..ع!ةكاربم

جْ!اجصطي!
-ث!.-ص!8!8
.!مان!هيخء8 عا

ع!
.ص!-

ينا!يم!ك!!

صاص!..--ط..

م!ا،-بمةحْ!،.

بع*.لحن!-ئمبمصِ!

8--كل

!!ئِ!(ي!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-651-

منويصنعواسعةا!مام،باتساعينسدلطويلاخارجىرداء:المغرب

الرقبةحردة.الجميلةوزخارفهبألوانهتحتهمنالقفطانيظهرحتىشفافقماش

الجافبينفىسمكتانوتوجدالأماميةوالفتحةالرقبةفتحةحولوالزخرفةدائرية

الجانبين.منمفتوحايكونماوغالبا

ْ!ْ!ْ!ْ

!!ص

حاصخط!.!.
.و.قء!ءهـ
هصخص

قصيرةوا!مام)أوفيسيه(بكولوالاتساعالطولمتوسطقميص:المغرب

.ومطرزة

http://www.al-maktabeh.com



-652-

القفطانالكاملةالزفافملابسترتدىمسلمةعروس:صالا:المغرب

المطعمةالحلىأنواعبكلوتتحلىوالذيلالأكمامعندكثيفاتطريزاالمطرزةوالدفينة

بالخيوطالمطرزالحذاءوترتدىوالحناءبالوشموتتزينواللؤلؤالكريمةبالأحجار

والمعدنية.الحريرية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-653-

المنزلداخلالملابسترتدىامرأة:المغرب

الدفينهوفوقهالحريرمنقفطانعنعبارة

وغطاءمزخرفاعريضبحزامالوسط-يضم

والقرطالججينبحلىوتتزينالعصطساس

.فمطرزاالحذاءأما.الأساور

ئ!3

1!!ر-ض

*!ط!3*!\،لملبم

يبم

إ!ب)؟-علمأ/

--ء؟!ا*ب:أ؟ر.-.!!.ي!إببماإ!افي!.وبز؟3
:!أألإ"ئمأ--ثونصس

لم-،-ثيِخأ!ض/ءإ؟!
أآ

4001

لمءلا؟.،ث!

.).!،

صإآ،1!.

نم"،المنزليةبالأعمالتقومامرأة:المغرب

:المزخرفالحزامفىوتضعهرداءهاوترفع

عملهاتأديةالطويلةالملابستعرقللاحتى

.بأسورةينتهىالذىالواسغالسروالويظهر

رجليها.فىالقبقابوترتدىالعصبةالرأسوغطاء

لا-لملم!

3/لمتم

ج!صفى-

!.-!!

ن!!!ص!ىمِمعب-

ي!ئ!إالوكأ!

،صع/ص!

http://www.al-maktabeh.com



-654-

لأا
ت!

يم8

ئج

بخ!8

3
-لأ

!.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-655-

بقطعةوتنتهىالسلاسلمنهايشسدلحلقةعنعبارةللرأسحلية:المغرب

http://www.al-maktabeh.comالحليات.منهاوينسدلبالفصوصمطعمة



-656-

الكريمة.والأحجاربالفصوص.والتطعيمالقرطمنهاوينسدلللجبينحلية:المغرب

بالفصوصمطعمةالأشكالالمختلفةالجميلةالأقراطصنمجموعة:المغرب

الكريمة.والاءحجار

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-657-

بالفصوصومطعمةدقبقةبزخارفوالمزخرفةالمختلفةالقلائد:المنرب

الكريمة.والأحجار
http://www.al-maktabeh.com



-658

ومطع!ةمتميزةبزخارفوالمزخرفةالجميلةالأساورمنمجموعة:المغرب

الكريمة.والأحجاربالفصوص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-965-

ومختلفة.جميلةبزخارفأساورثلاثة:المغرب

ومطعمةجميلةبزخارفأسورة:المغرب

الكريمة.بالأحجار

لخلخالا:لمغربا

نباتيهبزخارت

جميلة.وهندسية

وبهنباتيهبزخارفالخلخال:المنرب

السير.أثناءصوتائحدثجلاجل

http://www.al-maktabeh.com



-066-

!

!

!

!

المطعموبعضهاالمزخرفبعضهاالخواتممنمختلفةمجموعة:المنرب

الحليات.منهيشدلماومنهاالكوممةوالأحجاربالفصوص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-661-

والأحجاربالفصوصالمطعصةالابزيماتمنمختلفةمجموعة:المغرب

ايضةويوجدالمخيطةغيرالملابسبهتشبكالذىالمساكوهوإبزيمومفردهاالكريمهَ

http://www.al-maktabeh.comبتونس.



-662-

جصيلة.وزخارفومعدنيهّحريريةبخيوطوالتطريز)بوت(برقبةحذاء:المغرب

جميلة.بزخارفومزخرفةومعدنيةحريريةبخيو!الم!ررةالنساءأحذيةبعض:المغرب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-663-

المستخدمةوالأخفافوالنعالوالصنادلللأحذيةالمختلفةالأنواع:المغرب

هوماومنهاوالمعدنيةالحريريةبالخيوطوالمطرزالمزخرفومنهاالمغرببلادفى

.بالحبال

http://www.al-maktabeh.com



-664-

ابحزامالرسطويضمالجلابايرتدىرجل:المغرببصَص

.مطرزةبأسورةوينتهىالواسعالسروالويرتدى

.النعالقدميهوفىالعمامةالرأسغطاء

المغربجنوبفىالعريىملابى:المغرب

بالز!ارفالمزخرفةوالطاقيةالملابسيرتدى

أسفل.منالسروالوكذلكالهندسية

!!ث!-71

!،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-665-

.؟يخ!ت.!%1!أفي

!ص-حط،

عنعبارةمخالفبلرنالمبطنالسلحاموفوقهالكساءيرتديرجل:المغرب

.()بجوديهاتوتنسدهلدائريةحرملة

http://www.al-maktabeh.com



-666-

يصلالواسعالسروال:المغرب

.بأسورةويضمالركبةإلى

قصيرةبثمامالجلابا:المغرب

الكبيشون.بهاويثبت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-667-

!ص
ختض

!نأنحم!ما

%ضأ

التركية.الملابسكثيراتشبهوالتىالعسكريةالملابس:الرباط:المغرب

المعدنيةبالخيوطكثيفاتطريزاالمطررالصديرىثمالسترةوفوقهالمخططالقميص

علىأيضاوالتطريزمطرزةبأسورةالركبةعندوينتهىجداالواسعوالسروال

العمامة.الراسوغطاء.الجانبين
http://www.al-maktabeh.com



-668-

.والطربوشالقالبررهالرأسوكطاء)الشاشية(الكبيرةالعمامة:المغرب

.والطربوش.البربريرتديهاالمزخرفةالطاقية:المغرب

الخلف.ومنالأماممنالكساء.للرجالالمغربىالزىتشكيل:المغرب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-661-

الطاقية.الراسوغطاء.الدراعةوتحتهامخططةجبةيرتدىرجل:تونس

http://www.al-maktabeh.com



-067-،

المعدنيةبالخيوطوالمطرزةالمزخرفةالجبةترتدىعروس:المهدية:لّوَسى

بالعملاتوالمحلاةالذهبيةبالخيوطوالمطرزةالمزخرفةالطاقيةالرأسوغطاءالذهبية

غي*اوالأساوروالقلائدبالقرطوتتزين

أترتلىىعروس:تونس

بالأخجاراالمرصعةالطاقية

المزخرفالشالفوقالكريمة

وت!تهىأمطرزةدقيقةبزخارف

وتتزينبالشراريباطرافه

ية.التقلببالحلى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-671-

مطرزاأسودالصديرى.العشرينالقرنأولبالطريانعروسزى:توئس

شريطينريحليهمنقوشقماشمنجداواسعوالسروأد،الذهبيةالمعدنيةبالخيوط

غطاء.الذهبيةالمعدنيةبالخيوطويطرزوالنباتاتبالأزهاريزخرفأسودقماشمن

وأساور.بعقدرتتزين.الذهبيةبالخيوطمطررةسوداءطاقيةالرأس

http://www.al-maktabeh.com



-672--+

،!يهججل!؟ي!3أ!ي!ط

لمءلم/!ئزعم،ءلا!!أ!حهـ!

63!..ة.4--

ا!سروال.المعدنيةبالخيوطبزخارفالبيضاءالملابسترتدىعروس:قونس

حردةاالعلوىوالجزء.العقبينعندبضمهويتتهىوالطويلوالمنتفخجداالواسع

الطرحةأرأسهاوعلى.بأسورةوتنتهىومنتفخةقصيرةوا!مامواسعةالرقبة

المعدنية.بالخيوطالمطرزوالحذاء.المعدنيةبالخيوطالمزخرفة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-673-

ولْتحةواسعةبكمامبيضاءالبلوزة.م91القرنالفرملةزى:ئونس

الفضيةالمعدنيةبالخيوطمطرزةوالزخارفالأماممنومشقوقةمستديرةالرقبة

والزخارفالساقينمنتصفعثدعريضةباسورةويضمجداواسعابيضوالسروال

ونباتية.هندسيةوالزخارفأزرقوالصديرى.الفضيةالمعدنيةبالخيوطمطررة

.القبقابقدميهاوفى.أعلىمنمربوطةعصبةالرأسوغطاء

http://www.al-maktabeh.com



--674-

!ءش--كأة+؟سلأ!أل!أ؟ -،!!مم!يرء---ل!..ا-الم

نج؟إا،ث-إ).ءمبئلإخما،شفي،

.!\إء.-!ا.َ.

/"!-

وترتديهالمتواضعةالطبقةمنالمرأةملابى.وع!ابةالسفسارىرى:لوئس

القماشمنقطعةعنعبارةالملاءة.البدومناكثرالحضرياتوتلبسه.المنزاطخارج

الأسرد.الحريرمنوالعصبة!جسمهاتغطىبحيثالمرأةتلفها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-675-"!

!-

لأ9

...ة"،

لأ!...

8،

الكريم)الشان(الشالترتدىامرأةاليمينإلى:التونسىالجنوب:تو!صى

هندسيةبزخارفأسودالشال:اليسارإلى.بشراريبوينتهىهندسيةبزخارف

.الأقدامإلىوتصلالمخططالقماشمنوالملابس.حمراءبشراريبوينتهى

http://www.al-maktabeh.com



-676-

الرداء.احتفاليةملابس:تونسحمامات:ئونس

منجداالطويلةوالأكمامالكولةمنهتظهرالداخلى

.!الذيلعندجزءويظهرالمطرزالرقيقالموسلينقماش

الرأسغطاء.العريضوالحزاموالجبةوالصديرى

بالأحجارمطعمةمستديرةوبوسطهاحليةمطررةطاقية

-:--ء---!ه.!َمزخرفاوالقبقاب

جحير

!ل!!

السابع-اليومملابسترتدىامرأة:تونس

وفوفبرتقالىلونهرداءعنعبارة:للزواج

معالخلفويثبتالمخيطهغيرالخضراءالمليّه

حلقةعنعبارةبالمسّاكا!تافعندالأمام

عصبحةالرأسوغطاءطويلةوسلسلةحجاب

جانبىمنالمنسدلهْوالسلايلبالعملاتمزينة

الثال/تربطرفيعةعصبةثمالمقلمالشالثمالراس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


6--لس

الملابسمنالأحمرالزفافبزىتظهرالعروس:القرىإحدىمن:توئس

بالحلىوتتزينبالأويةأطرافهمنوالمزينالمخططالشالالرأسوغطاء.المخيطةغير

والتمائم.التقليدية

http://www.al-maktabeh.com



-678-

الجزءيشدالذى)المتاك(ويظهر)الملية(ترتدىالنساءإحدى:تونس

المثلثةالعصبةوتحتهاكالعمامةوتلفهاالكوفيةالرأسغطاء.بالأسفلالأعلى

المنقوشة.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-967-

أ؟8

ئل!

+8

خ!

ييما

!.

لأ

؟كا

http://www.al-maktabeh.com



-685-

ح

ئغ

كبما

صِ!

بممأ

!غ

ي!8

.ول

جِ

ع8ئم

!كلآشا

*.،15

.!*.

ج!!

نم!بم

ة،غ!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-681-

كلمص!كمأثما!لا

-َ!-!َصَور!!*،!
11

أ//

والذقن.الرقبةحولويلفالرأسعلىالعمامة-للرجالالرأسغطاء:ليبيا

http://www.al-maktabeh.com



-682-

+!ا

أ!

والملابسالمخيطةالملابسوتمثلالطرابلسيةاللبسة:الأزياًالنسانية:ليبيا

الملتحفة.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-683-

ليبياهفىالنسائيةالأزياء:لإلبيا

http://www.al-maktabeh.com



-684-

جمح!.ء-.

.مطرزةدقيقةبزخارفالمزخرفالبرنوسالرأسغطاءترتدىفتاة:ليبياا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-685-

والعمامة.والشالالعباءةالعربيةالملابسيرتديانفارسان:الجزاثر

http://www.al-maktabeh.com



-686-

الطوارق.عندالرأسغطاء:الجزائر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-687-

والتطريزطويلةوالاكمامقاتمأزرقبلونالصديريةترتدىامرأة:الجزا!ر

العقبينإلىراسعاوينسدلالأبيضالساتانمنوالسروالالذهبيةالمعدنيةبالخيوط

الذهبمنوالعمبةبالشراريبالأبيضالشالالرأسوغطاء.بأسورةويضم

واللؤلؤ.الكريمةبالأحجارالمطعم

http://www.al-maktabeh.com



6--هه

إكا!صِبما09بغ

اج!،"ثا!ح.!

!عمط.ب!ير

8!افي..،.

ظا؟عءم

صِ!لأ.!اطَ

كا!إءعا.ط!

ج!ث!.ن!كا1

ئ!!ص!ع .طأ!.ح
ثإ.طثع

*ثبماض!
!ا!طإَ

8ع..م.أ
كا،ج!عطبم

ضإخ!،ي!!ع

01،!!صِبمابغ

كلأ!..

البماعلِ!!صق

،ا

ش!

ث!

!ث!

في
:ظا

ء6

صِلأ

صلأ
ص!

كبما
.ط!

+
ي!

ط.لالأ!ي

تلآبع*لحِ!=يأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-968-

!يم

!إِ

:3"لم"!.سا،كفإ.بَ!ةمئض....
،ا..ج!م!-ءكم

!بككلجمم!.ىءِ.2لم.ه.

ثا.َلم

00000009كب-!:برفي1.8!،

!ك3"0نجع-":.9"

.:،

.،.صعكأ!!ص!..*.،بم.جمىه

ا!ضا.صاأ.

!ئ-طث!!../.-**:.
!!اضمايمع،28.،..:.:؟بلأ

.ص!!

-صع"-ط-.ةة

جيما.صماصماص!032َ

ج!9%خ!ث!لحء!.ة.ءكى4

ةح!.خ!كل!.كأ!!!
بم.جمر18"لى..

خ!-صمِالأصإ.!

.صاطأ!بما.؟.-3ث!قذ!..بخزير-+!

صِلأ!م.جص!-.----.ش،

صْسأءأث!جم!ص!حماولهـبهصءت!طا!!كم!هسم .،-!!حم!

لمح!ب!ئمك!نب!،عنهـ------

غ9ِ*3يم!حمك!+

..لأض!صما.!!
ييما

صِ!ما.ح!ب!

شعاصِبمايع،ضمِ

http://www.al-maktabeh.com



-096-

مر،ت-!كا

،.ث!
ئل!حماول

بيع!ضا

ص!ب
صلاه!
-طط

يبم!8

ث!ئم.

ي!ض!.

ثع،كا
ب!
نجيمول

عاث!

ي!ج!

!!حم!

نابعول

تأم.

بم-3

عل!نم

نم

!

3
.عبما

!ظ

بم

بجب

!!

ع

ث!

،.

09؟؟

لمج!ص!

ئةال!

ي!!!

!!مصه

الايم!

ئح!؟

تِلأييما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-196-

أ-8.ة؟-ثِانم

-ئآضامحر.

أ.حأ،حص!

!ص!.!يالم
!،ن!ثع

يخص.صماعام!!ت
.آط.لحإث

ه!نخاإجيمان!بع

با؟فيفىصلإيعِال!

.ص!صط*-صإعأظ
ئ!،حطَ-"

صام!أحم!

!صثعأبما!
ملأ!ج!*8كلا8ج

.إ-/8!
!ا:(ب!صِ!ئ!

8بطيلأصا!-ال!

...صما..

ئبما!،بم-،ع

8-جإ-05

!بمص!سا.ط!صِيما-

صلاسِ!

http://www.al-maktabeh.com



-296-

ت!آ.
.-

ةكاه

ث!ث!.

ج!ثئج!ا

!!ص!!ما

ع8ب!خ
ح!ص!سأ

!نجمايمط!ئ!

ئج!!

ال!س!كاضا

،8

إ

ي!

ي!ص!

نمبم

ج!ئ!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-6"3-

ص!ح!.

كااص!!

ث!ئ!.

ي!*؟ثا
!!سَ!يخ!

+عص!بم
ع!ص!صأ

!ضماتِ!+

اء!-أ
ظ*-

صا-.ص!

!اصطص!خا

"ثم

إ

عل!

خماص!ب

!بم!

جممئم

ص!صا

http://www.al-maktabeh.com



-496-

ئِم

أكع.8

-----صِ!،

--.خ!حبصا

غ!عنم.ص!3!بمول!،!-ر."-ء..ص.-لم.!ي"يه.ا.-إ"/

05صا-.--ت-..---.-

إ*بما!!عا09تمميم!اج-ء...../ء--
!--،:./--ء.----َ

3-،عفط-يحىءص--

!..بماص!خمِا.ييما!هخا،.)عى-ي!.1"،لم

يم8م!.8*-طْص!1!-.،..هـ

،!اي!بمخماياص!يمحِبماي!،لق!ص!:4.-ا

.لأص!!عخ!حصع!طصل!------!بِمح!ا-ّ

3-حي!

ضاص!ئمحح!،ثث!!حم!ي!)/---ص-09

-!ص!
صاطاء

أصبما!8جيمب!"-لآ-الا.--؟-/.-.---؟9

بإح!نِ!بمعَ!رع؟؟*ج!-خىَيميرحت.

.ةي!صا!.-!1!---ه

-!اجم!كْا!ولخه!م!!ئم!جم!---لأ
نإا!أ،-قا،ول%ص!1-؟**برحرة،

صِيما...حص!،لأنج-

ص!صل!غص!ياص!صالما!ة.

حم!009.------

جمما------
عأ،عا

..صِ!

.ح!...

يَ!!!

نجيم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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م.

ئيمانمطظعلح

ئما!-طئج

طأ-+ث!.!حس

*مح!م+ت،في
أ.!يص!003

ث!خبما.-طنجيم

ص!ي!ععِ،،ة

،-:،:صو.صما.جم!:ث!ض!.

-8طإصلإطإ..)،!.

ثإفأع.ئ!ال!

-م.ض!لمج!صس

.ننم!ي!نج!يم-

!ماي!مَاجم!ع

+.صماطَي!صأ
يم

.صلأصما،.

بمْحإئلأ،-!اص!

!ب!-81!.ط،
.ئِلأح8كأت

*!!ا.-يبلإت.

/.صلأءأحر3!؟بم

ءط*تآن!

إبم،بمِ.صماخأتمإ+.

.ص803.ح!!؟:

الاحماعا%غ!ر3!الإإ

نمصأبم!ايَ!كا!ص!8

ثأص!!----..كاصا
..لمجبا8

ي!بم،-..حر

لمح!ال!ص!بمعإغ

ة!؟أبم9يبما

http://www.al-maktabeh.com



-5،5-

بطريقةالشعرتصفيفويظهرصينيةفتاة:الشعرتصفيف:الصفى

.والفصوصالكريمةبالأحجاررتزينه)الشنمون(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-796-

وتزخرفمرتفعةطاقيةعنعبارةرأسبغطاءتظهرصينيةفتاة:الصفى

الكريمةوالأحجاراللزلؤالرأسغطاءمنوينسدل،الصسينيةبالزخارف

.والفصوص

http://www.al-maktabeh.com



"896-

الكريمةوالأحجاربالفصوصالمزينالرأسغطاءترتدىصشيةفتاة:الصين

.الحجاببشكلالجبينعلىوينسدل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-996-

الكريمةبالأحجارالمزينالطربوشالرأسغطاءترتدىصينيةفتاة:الصين

.كبيرأقرطأأذنيهافىوترتدىوالفصوص

http://www.al-maktabeh.com



-007-

*ك!!ك!،

3!--؟ة؟ء

إِ/1،!3ل!ابمحو
)ح!-2.::-

؟\َ//-طالم

ب/-:.:!-ص!أإفي!انم

\

ا

ح!!

خمزجغئث

جداوواسعةطويلةوالاكمامالكروازيهالكيمونويرتدىرجل:اليابان

عريض.بحزامالوسطويضم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-107-

المجدولبالأوبىالوسطويضمقاتمبلونالكيمونويرتدىرجل:اليابان

قاتم.بلونوالزورى،التابىقدميهوفى

http://www.al-maktabeh.com



-207-

"!03َ
*ي-""ير

"*!صلى

1103/!*-الىا!

ئرفئئ-!أخا.!--ء

!!**زر-،\م-ت-----.

والدرابيه،واسعةبكمامالأخضرالحريرمنعباءةترتدىامرأة:كوريا

والفتاة.دقيقةبزخارفمطرزاجداعريضوالحزامالخلفمنواضحأيظهر

.مطرزةبزخارفوالأحذية.الكوريهالملابسترتدىالصغيرة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-307-

لاركصءيص،

الاتساعومتوسطةطويلةوا!ماميابانيازياترتدىفتاةاليسارإلى:اليابان

المتميزالشكلذأتالمظلةوتمسكالقبعةالرأسوغطاء.الرداءفىالدرابيهويظهر

المخططاليابانىالكيمونويرتدىالصغيرالولدوبجانبها.الشمسكاشعة

.والمزخرف

http://www.al-maktabeh.com



-407-

)الجيونيهيش!كيمونومناكثرترتدىالمتميزةبملابسهاالجيشافتاة:اليابان

ربطةالخلفمنوتظهرجداعريضحزامعنعبارةومووالا!وبىوسادةمشجرا

والحلى.والدبابيسباللؤلؤمزيناالشنيونفيبدوالشعرتصفيفأما.كبيرة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-507-

والكول،نباتيةبزخارفوالمنقوشالمقلمالكيمونوترتدىطفلة:اليابان

تعطىحتىفردهابغرضوذلكالحزامتحتالعريضةالثانيةوجودونلاحظ.أبيض

وهوبالأوبىالكيمونوويضم.طولاالطفلةتزدادحينماللكيمونوالمطلوبالطول

)والزورى(الأبيضالجورب)التابى(قدميهاوفى،سادةبلونالعريضالحزام

وفوقهبالأوبىالكيمونوويضمالمنقوشالكيمونوترتدىامرأة:اليابان

والزورى.الأبيضالتابىالقدموفى.الأوبىيثبتالذىالحبلوهوالأوبياج

http://www.al-maktabeh.com



-607-.

وفوقه،ملونةوأرهارنباتيةبزخارفالمشجرالكممونوترتديامرأة:أليابان

ليظهـرويلفبالأوبىالوسطويضمالكيمونولونوبنفسالمعطفويشبهالهاورى

والزورى.التابىالأقداموفى.الأوبىيثبتالذىالأوبياجثمطائربشكل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-707-

للمراوحأشكالعنعبارةوالزخارفالكيمونوترتدىامرأة:اليابان

يثبتالذىالأوبياجوفوقهفاتحوبلونعريضافيظهرالأوبىأما.نباتيةبزخارف

الأوبى.

http://www.al-maktabeh.com



-807-

والفروعوالأوراقالقرنفلزهرةبزخارفالكيمونوترتدىامرأة:اليابان

عننسيجهويختلفالكيمونومنأغمقوبلونعريضايظهروالأوبى.النباتية

الأوبى.لتثبيتالأوبياجوفوقهالكيمونو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-907-

فاتحبلونالأوبىويظهرنباتيةبزخارفالكيمونوترتدىإمرأة:اليابان

الأوبى.لتثبيتالأوبيا!وفوقه

http://www.al-maktabeh.com
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مختلفاالأوبىريظهرمتعددةيابانيهبزخارفالكيمونوترتدىامرأة:اليابان

بالأشرطة.مزيناويظهرالشعرويصفف.وزخرفتهقماشهفى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-711-

بلونالأوبياجوفوقهسادةوالأوبىمزخرفاالكيمونوترتدىإمراة:اليابان

الخلف.منبأشرطةشينيونمصففاوالشعرقاتم

http://www.al-maktabeh.com
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قماشمنوالأوبى،نباتيةبزخارففامزضالكيمونوترتدىامرأة:اليابان

الأوبى.لتثبيتالأوبياجوفوقهالكيمونوعنيختلف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الكيمونو3،ترتديابانيةعروس:اليابان

وىطاءالمطرزالأبيضالسميكالقماشمن

مرتفعة.تبدووالمْىالبيضاءالطرحةالرأس

ترتدىيابانيةعروس:اليابان

السعحميكالقماشمنالكيمونو

فعبارةالراسغطاءاما.المطرزالأبيض

وفىومقوىعريضأبيضشريطعن

يخفيالجزءهذاأنالابمانيةالمعتقدات

زفافهايومالعروسيلازمالذىالاستحياء

http://www.al-maktabeh.com
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الركبةإلىوالمعطفالضيقالطويلالسروال:للرجالالتفليدىالزى:الهند

العمامة.الرأسوغطاء

الضيقوالسروالالركبةإلىالطويلالقميص:للمرأةالبنجابىالزى:الهند

الرقبة.حولوالوشاص!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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المزخرفالتاميلىالسارىترتدىامراة:لهئد

بأناقةالداخلىالزىحولوتلفهدقيقة-خارف

والغوايش.والعقودبالقرطوتتزين

أترتدىامرأة:شمالىإسلامىهندىزى:الهئد

طوي!والأكماموسطخطبدونالركبةإلىيصلالرداء

بزخارزالسفلىالجزءوعندالصدرعندويزخرفوضيقة

!يقوينسدلأعلىمنعريضوالسروال.خطوطفى

المشال.الرأسغطاءوترتدى

http://www.al-maktabeh.com
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ءص---:---.-،كَأب.*في
:ج--بم،ا إأ---!!!ي!بر
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ئح!!أعيابه!نبما..

يخ!-؟في

ئمة-ام!!ئيلح.--

!ط!!

،!!ط-!
،؟إ،م!،ممكق-. ط-.!كع.،؟

صلا!
مااجمئبئيم-.

صافي،5لأ+يمَ:
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!،أأبم:-:+!ع.-.ش
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والأكمامالكسراتذاتالرقصملابسترتدىالهندجنوبمنرافصة

.والخلخالوالأساوروالقلائدبالتيلاكاوتتزينوضيقةقصيرة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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والوجه.الرأسبغطاءعينيهاوأسفلراسهاتغطىهنديةفتاة:ا:الهند

والرقبةوالأذنالرأسوحلىالسارىالتقليدىالزىيرتدينجيبسىبنجارامن:نساءب

واليد.

http://www.al-maktabeh.com
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https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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!،لا؟ث!1-صم

العقبينأعلىطويلارداءأترتدى.كشميرمن)كماريرة(ر!:الهئد

النجميةبالزخارفمملوءةقصيرةصدرةالرداءفوقوترتدىأفقيأ.ومزخرفامخططا

بمجموعةوتتزينشعرهافوقغريبةصغيرةقبعةوترتدى.العريضالحزاموترتدى

والخرز.الأحجارمنالمصنوعةالقلائدمن
http://www.al-maktabeh.com



-722-

.-!تلنف!أ؟ة-.!تي

حيثالصيتذاتالمرأةزىفىظهرالرشاقة:الهندغرب:الهند

الطرحةالرأسكطاء.العقبينإلىيصلالرداء.الأنيقةوالألوانالجميلالقماش

منوالحذاء.الغرايشمنوعددالأحجارهنعقلىأوتلبس.بالزخرفةالمملوءة

.المزخرفاللينالجلد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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والمزركشةالمزخرفةالتقليديةالملابسترتدىإمرأةاليمينإلى:نيبال:الهئد

طويلةوالاكمامباتساعوتشدلضيقالوسطجاكيتعنعبارةالعلوىالجزء

غطاء.بالزخارفومملوءأسفلمنبضيقوينتهىجدافواسعالسروالأما.واسعة

إلى.المروحةبيدهاوتمكشرابةمنهاويتدلىمزخرفةطاقيةعنعبارةالرأس

السميك.القماشمنرداءفوق)الكيمونو(التقليدىالكروازيةالرداءترتدىفتاةاليسار

http://www.al-maktabeh.com



-724-

8ء*8كل

الحزاموشتخدمالركبةإلىيصلالرجلرداء.التقليديةالملابس:نيبال

الملايمىترتدىوالمرأة.اللبادمنالبوتوالحذاءصغيرةقبعةالرأسغطاء.كوشاح

الأرز!حقولفىالعملأثناءتعوقهالاحتىالخارجيةالملابىوترفعالركبةإلى

.صغيرةقبعةالرأسوغطاء.التقليديةالملابسيرتدىالصغيروالولد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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والسروالالقطنمنبسيطةالجاكيتيرتدىالرجل.القباثلإحدى:الهئد

فتغطىالمرأةأماالشمسحرارةمنرأسهعلىللحفاظرأسغطاءويرتدىالقصير

وتتزينالركبةإلىطولهفيصلالرداءأما.الشمسحرارةمنبالشالرأسفا

الركبة.إلىالعقبينمنوالأساررالغوايشتشبهوالتىالكثيرةبالخلاخيل

http://www.al-maktabeh.com



-726-

الكشميربزهرةالمزخرفةالهنديةالملابسترتدىامراة:فوق:الهئد

الحلى:تحت.جميلةوقلادةالشعروحلىبالت!7!!!أوتتزينالدقيقةوالزخارف

الكريمة.بالأحجارالمزينالذهبمنالهندية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-727-

الجبينتزينالتيلاكا.الدقيقةبزخارفهاالجميلةالهنديةالحلى:الهند

.والأساوروالأقراط

http://www.al-maktabeh.com
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مصنوعة.والأذنوالجبينس4الرأتزينيدويةفنيةمجو!رات.فوق:الهئد

الوجهوحولالرأستؤينوالتىالفخمةبومباىَمجوهرات:تحتأبادهحيدرفى

الأصابع.بجميعوخواتما!ارجمنوالكفوالرقبةوالأنفوالأذن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الهند:

كبيروقلادةالسارىترتدىسيدة

أالماسامنالتركيبمعقدةجدا

الكريمة.حجاروالأ

.بالمجوهراتتتزينراقصة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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دقيقة.بزخارفالمزخرفةالهنديةالأزياءتوضحمخطوطة:فوق:الهئد

الجميلة.والحلىالهنديةالأزياءوتتضحمنهاواحدةوترىالعراضفن:تحت
http://www.al-maktabeh.com
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ك!\آء.-:لم:*آاؤ-خ!!!،،،:،.!م.

في-جخ.أ!ء.،،:-؟ةَ،-"(آ،!في-ظئي؟-تمجُ...-:

.-؟.!!الهـ!نجنن.ء.ء4ِتطَئر!ا،لم،َ.آ.-.

-..*.3:9:2َ:،."لم*َةخ!!3ة.،.

لإكَ!تإ9ْ،..4ْ-خر*!لِأةَكل2أالأْ؟*بم،*ة!لأإءطت،ة

الملابسيرتدىهندىشابوبجانبهاالدقيقةبزخارفهااليدويةالحرف:الهئد

والسروإلى.والقميصالعمامةالهندية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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والمصنعةالشهيرةالكشميريةالسجادقطعبعملياتومهندىشاب:الهند

ي!.يدو

http://www.al-maktabeh.com
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"ء
ق!!

الموسلينمنالشفافوالمعطفوالسروالالجاكيتيرتدىخانجهان:الهند

الثمينة.بالأحجارالمرصعةالفضةمنبحزامالوسطويضمباتساعبكسراتينسدل

عمامةهيئةعلىالرأسغطاء.ذهبيةبحوافالصوفالكشميرمنوالوشاح

بعددويتزينوالريشالكريمةبالأحجارومزينةالمسلمينعمائمعنوتختلفمرتفعة

الكريمة.الأحجارمنالعقودمن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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إلىيصلالضيقوالسروالالجاكيت.المغولىالامبراطورأزياء:الهئد

منبقطعةتنتهىالرأسربطة.بالوشاحويتشحبحزامالوسطويضمالعقبين

جوهرةالربطةوبقمةباللؤلؤمرصعاذهبىوطوقالجبهةأعلىالكريمةالأحجار

العقودمنبمجموعةويتزين.ملكيةكسمةالريشمنمجموعةوتثبتالشمستمثل

الكريمةوالأحجاراللؤلؤمنأسورةالذراعينوأعلىالكريمةوالأحجاراللؤلؤمن

اللؤلؤ.منأسورةالرسغوعند
http://www.al-maktabeh.com
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الموسلينمنالرداءثموالسروالالجاكيتيرتدى:سليمانشاه:الهند

وتنتهىالعمامةالرأسغطاء.بالوشاحويتشح:باتساعبكسراتوينسدلالشفاف

بستةويزينالخرتيتجلدمندرعاريحمل.الكريمةالأحجارمنهينسدلبالريش

الجميلة.الرائحةذاتالأزهاريحملودائما.معدنيةمسامير

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.....ص!طوك!!6ل!:-..!ص!
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الطويلالرداءفوقللشتاءجاكتاترتدىالمرأة:الرومانيةالأزياء:رومانيا

فعبارةالرأسكطاءأما.المطرزةبالزخارفيحلىوالرداء،الأقدامإلىينسدلالذى

الرقيق.الموسلينمنطرحةوتحتهابالعملاتمحلاةمستديرةطاقيةعن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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القروبة:الرومانيةالملابس:رومانبا

الخفيفالتيلقماشمنالعلوىالجزء

الأحمرباللونالجميلبالتطريزيدوياالمشغول

الأكمامنهايةوعندا!مامأعلىوالأسود

الأقدامإلىتنسدلالجونلة.الأماممنتصفوفى

وترتدى)بلوزون(عباويصنعبحزامالوسطويضم

بالتطريز.محلىرأسغطاء

ا/بر،إق!ا!ك!إ.؟،

.،

!أنماعص!-!ابخفأ-!أأثلأ

"نما

اسبانىزىأسبانياْ

إ1إإنم.إبئيغ

؟ئنأ؟َ

ل!زريخ!جم!تأ
9ةإ!.!،-9

-*آلم

؟نرَ

.الاحتفالإ.تفىيرتدىوكان

بوبردوتتميزواسعةالجوئلةإ!+3بم3أةءإبهبمإ.؟1ةألم)إإ.:تج

لا.،:؟كا%.َ،أ،...8. العلوىوالجزء.المطرزةالحميلةيلةافى؟

.ثم-.\!بمابم بأهدا!.وينتهىالشالبوجوديسميز*بَما-::أ

--خ!--

لاتساعوتنتهىأرلاعثلاثةالأكمام
.*!!،!؟!

!ت
)الفَولون(يشبه
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9!+لمأصأ-!.هـثبن-

تكاَ.80.!بر

-،ولاَهـ.ضر-؟(بر/

!د!لرفيثعجمير\!بم-!

الأ"!لم!ئ!لم

!!ر..ظ

عئ

.!ا!ا.طز

اِ)ثهم:..1
إثلئ!(إ!؟3!ررأ01اا10

7!.طاأ.:ا!وص
!.،!1!كَ!!ءِ-!ى

إحاكس!%،أ،\!عَِهـ!اق!إ

.حميا!ج!

.ثيع!أهِ

-!ترصحم.كز

الشرقىالرأسغطاءترتدىسيدةنرىاليمينإلىالأسبانيةالأزياء:أسبانيا

وإلىبالزركشةمملوءأَزياترتدىسيدةنرىالوسطوفى.المحجبةالمرأةكزى

الزركشةبكثرةتتميزجميعهاوالأزياء.بالرقصخاصازياترتدىسيدةاليسار

والتطريز.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بالتطريز.المزخرفةالأنيقةالملابسترتدىسيدة:الفرنسيةالأزياء:لْرئسا

الجونلة.الشكلمربعةالصدروفتحة،بالتطريزمزخرفةوا!مامالعلوىالجزء

المريلةوترتدىالمطرزةالزخارفمنباطاروتنتهىالأقدامإلىباتساعتنسدل

تشبهمرتفعةقبعةعنعبارةالرأسغطاء.الجميلةالمطرزةبالزخارة!أيضاالمزركشة

الرقبة.علىالذقنأسفلبفيونكةيربطانشريطانمنهاوينسدلالطربوش
http://www.al-maktabeh.com



يص!بمنر،

أا.-1

.-َ.!تمإ--ج!

اأحئث!نم

-742-

نية:لاءلماالاءزياءا:نيا!لاا

أنيقالعلوىالجزءالاْلمانيةالأزياءترتدىسيدة

قطعةإليهامضافاوالأكمام.المطرزةبالزخارف

،باتساعالعثتبينقبلماإلىتنسدلالجونلة.طرزة

الجيبويرى.مطرزةواسعةمريلةفوقهاهـترتدى

دائماكانوالذى،الزىفىالمثبتغيرلسائب

بالتطريز.مزخرفا

كلإ*خ!

10\.،بر

الم،-!عح!.،/تمأأأَلأ!لا!

-لم!م!لآ*!\

"خك!03

كا!3"7!أبافارياا!لمانيةا!زياء:المائيا

العقبينقبلماإلىتنسدلالمزركشةالملابس

لحماية\المنفصلةوالمريلة.بحزامالوسطويضم

تضيقثممنتفخةالاكمامالاتسا!منالزى

تربط!إِأشرطةمنهاينسدلالقبعة.الكوعقبل

الجيبونرى.الخلفمناالث!عرأسفل

الزى.فىثابتوغيرمنفصلاينسدل

-!تيَ\
*-2

!خع!-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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العلوىالجزء*باتساعينسدلرداءأترتدىالمراة:النمساويةالأرياء:النمسا

الرقبةحولبكرنيشخفيفقماشمنالبيضاءالبلوزةوتظهرأكمامبدونأزرق

الجونلة.منفصلةكمامالكوععدمنترتدىأنها-ريبدوالكمنهايةفىوكرنيش

قماشمنالمريلةإليهاويضافقازمورمادىصفراءبنقطتزخرفاللونرمادية

رترتدى.قبعةالراسغطاء.طوبىأحمرب!كزامالوسطويضمسادةأبيض

طوبىلونهالركبةإلىيصلمعطفايرتدىالرجل.بسيطاوالحذاءالمخططالجورب

.أزرققميصاويرتدى

http://www.al-maktabeh.com



-.788-

1!كهكل!%*ببم!

..!%!ا*ء19.،،

!طتمااقيم!يما3برشبِر\.:.

..-"--لأ.ااكاأ.:..َ!.

.طةآ-!َ-!.

برا-ء،آ؟..خنن،!مو

،09ثب"ة!؟!

.فيأش؟:إ"..ثءإ%إإاأَأَإاَأإ%إ."!

ل!*!.ا.

أ11

اأ

ا!

فيا:

اهمر

لى

،.:لأ!

،لم-6.

*حتن

برصدحمَأ!رءا//..فَصَ

اإبرق!المأ3اَهك!أ0
-طإ./رة((!!س-ت.؟1ا،*

أإولط!في.أش"ص!.9ممع.!1ؤبم-".-ا

لْ!-،عر.....ض!،3،ا!!

."أات!!!همإ،.

--..ز؟برطة1؟تحص.

ش،،.لمكوب!يزتنج!نئ!!2ةاالمث

:..!**-قي

*-

!لآلْأنمطاأ:ء.ة

إ. :لماج!!بَصيم!!طِزيم3..-ا؟،.

"1(..فْجمهلأ.%..

إ8لرء.-!1ا-.؟.ثغ!8؟؟-

:،"..11."كْضْ.!+

لم.بئر!؟أب،؟.:بز؟(..!لأ-....3

11

ئم!*3

!".-ص--ةحر
.-7.!-اِ

.ء(-خ!/ب!ني-،.

ونرىالاحتفالاتفىوترتدىالشعبيةالأزياء.الإيطاليةالأزياء:ايطاليا

الديباج،الدانتيل،الصوف،التيلمنالملابسأقمشة-للقرىتبعاالاختلاف

صنعتالماضىفىالمنفصلةوا!مامالمنفصلةالمرايلونرى.القطيفة3!،كاس!هس!4

ومزركشة.جميلةوهىالملابسمنهاصنعتالتىالفاخرةالأقمشةلحمايةخصيصا

ولكنهامنفصلةقطعاوليستالثباتصفةلهاوالمرايلالأكمامكانتذلكبعدثم

.هكذاتبدو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


:بههـ

\

1!ص!*6
لمل!!بر

؟أ،ءي!!!

..11!!

!!)س

743!-

.--ضر!*:..،

!!!وو!حمم

--ا
.\\-

11،سبأ

مزدانةملابسترتدى)يونانية(مقدونيهولصيدةصغيرولد:يوعْرسلائيا

والترترالقديمةالايطاليهبالعملاتمزدانالرأسرغطاء.الملونوالتطريزبالزركشة

والخرز.والبرق

http://www.al-maktabeh.com
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المطرزةبالزخارفتتسمالمزركشةالتشيكوسلوفاكيةالأزياء:ئشيكرسلوفاكيا

ن!ابيضوالقميصمزخرفاأخضرجيليهيرتدىالرجل.الأشرطةواستخدام

الرقبةحرلويربطوالأحمروالأصفروالأخضربالأسودمزخرفخفيفقماش

تحلىوالقبعة.بوتحذاءويرتدىبالتطريزويحلىأصفرالسروال.أسودشريط

وترتدىوالمطرزالمزخرفالخفيفالقماشمنبلورةترتدىوالمرأة.الملونبالريش

يربطانضريطينمنهينسدلالرأسغطاءأما.بالزخارفتتسمباتساعتنسدلجونلة

والحذاء.المزخرفالجوربوترتدىالرقبةعند

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-747-

!!ميمى!!!

كثيرةازياءأوترتدى.ثحاهولهولممنرداء.البولنديةالأزياء:بولندا

والمرجانالكهرمانمنالسبحةحبمثلخرزمنعقداوترتد!-الزركشة

.والزجا!

http://www.al-maktabeh.com
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أألا

131

+حمىاإ)

مزركشةالملابس.دائماترتدىلاالدانماركفىالرطنيةالملابس:الدانمارك

فتمثلاليسارإلىالصجرةملابسأما.دائماللملابسالملازمةالأنيقةوالمريلة

.المطورةالقديمةالدانماركيةالملابس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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صصيِر/

!

!!ظًبمالم.
ء!!

وترلّدىبيضاء،بلوزةوتحتهمدككالكورساج.السويديةالأزياء:السويد

المنفصل.المنسدلالجيبونرى.بحزامالوسطويضمالمريلةالجرنلةفوق

http://www.al-maktabeh.com
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ق!!!ه!

لروسية:اءيالأزا:سيارو

ترتديهاالمزركشةالملابسهذه

الروسية.بالجزرالقرويات

(!+ح!مصرظنج!ا

الميثع!!ب!الملمثكر

إب!!ابر!ا!اأكم*
3ا/س

صتان!

لمخ!

القرويةالسويديةالأزياء:السويد

والاحتفالاتالأعيادفىترتدىوالتى

ويكوناالصيففصلفىوترتدى.وا!فراح

والتطريزواللونالنسيجفىالمميزالطابعلها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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التونيكاوترتدىكاأول2ولهالريزونمنسيدة:الروسيةالأزياء:روسيا

غطاء.ا!ماموأعلىالاكتافعندالزخرفةوتتركز.الصنعةوحسنلا+متقنحأول

.البوتالحذاءوترتدى.الأماممنمفروقاشعرهاويظهرمرتفعاالرأس

http://www.al-maktabeh.com
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!!ثيِمجم!ض!

.--!.شت

بكولالتيلمنقميصايرتدىالرجلىااليمينإلى.الروسيةالأزياء:روسيا

القماشمنالوامعالجاكيتويرتدى،المقلمالتيلمنبنطلوناويرتدى)أوفيسييه(

ينسدلرداءأترتدىسيدةاليسارإلى.الجلدمنالبرتالحذاءويرتدى،السميك

.بحزامالرسطويضم،السميكالقماشمنآخرزيافوقهوترتدى،باتساع

الداخلى.الزىمنجزءيظهروكذلك،الداخلىالرداءكطممنهايظهرا!مام

المعاصر.وقتنافىالمحجبةالمرأةرأسكطاءيثبهالرأسغطاءوترتدى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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41الأ!
با:أورو

ووجود.المطررةالزخارفبكثرةيتسمالزى

المرتفعالرأسو!طاء.المطرزوالحزامالمريلة

بسيط.والحذاءالطربوشيشبه

!ه!

وجودويلاحظكثيرةبزخارفالزى:أوروبا

ويضمالحجمكبيرالراسوغطاءالمزخرفةالمريلة

منبفيونكةوالحذاء.كالفيونكةفيظهروسطهمن

01الأمام

!!-أ-!

http://www.al-maktabeh.com
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بلونقماشمنبالحشمةيتسمالرداء:أوروبا

الرأسوكطاء.بزخارفوالحزاموالشالوالمريلة

والحذاء.الجوربرنرى

!!ه!*

ويتسمقاتمقماشمنرداء:ألروبا

الوسطريضممزخرفةوالمريلةبالاحتشام

الشراريبوبأطرافهالمزخرفوالشالبحزام

الجوربونرى.صغيرةقبعةالرأسوغطاء

.والحذاء

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


%!ا!

-755-

بالحشمة.يتسمقاتمبلونالرداء:اوروبا

المزخرفالشالويظهرمخططةوالمريلة

القبعة.الرأسوغطاء

!ه!

مزخرفوبشريطأفقيةبخطوطسادةالرداء:أوروبا

)البونيه(.الرأسوغطاءأيضابزخرفةوالشال

http://www.al-maktabeh.com
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ء!ير.!
ة،..لالاض3؟أ

!خخظ"؟

ء؟1؟)اى+):ك!!كا!3*.
حمجمل!!!لم!يا.،32-يم.!-،9

مزخرفأوالشالقصيرايظهرالرداء:أوروبا

قاتم.بلونوالحذاءالجوربأمابشراريبوأطرافه

بزخارفوتحلىكبيرةوالقبعةالجيننعلىحليةوتوجد

لا!هـ

برٍ\/!!*"لم
،انمذ!-ءحم

اكطاءأما.الشالوكذلكبنقوشالرداء:أرروبا

بتوكة.والحذاءبنقطالجوربوإ.المروحةفيشبه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الساقمنتصفإلىويصلقاتمبلونالرداء:أوروبا

وكنارطوليةبخطوطوالمريلةالمطرزالكنارنهايتهوفى

والجزء.طويلاوينسدلمزخرفاوالحزامسادة

القبعةاالرأسوغطاءمطررةبزخارفالعلوى

.والحذاءالجوربونرى.الصغيرة

!!

11،

./،نر.:001

ا!مم!إصْ!2-

اجضو!!ي!

طويلةا!مام.العقبينإلىيصلالرداء:أوروبا

والثالبقليلالرداءمنأقصرالمريلةوتظهروضيقة

كالفراشة.الرأسوكطاءبشراريبوينتهىمزخرفايظهر

http://www.al-maktabeh.com
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فاتحبلونوالقميصالبنطلون:أورربا.-06

ربطةوكذلكقاتمبلونجداعريضوالحزامفي!نيَ!ا!!

.صغيرةوالقبعةالعنقس

/9ل!لم،!لا

/وئمأكا3ءخ-ا،ح!الا،.د!لا؟!!

،لم*أط--.ئج\\أد،1حو!َ!نركم3في-1!لاصَ +!+1؟؟

----أَبرصبر1تز

لمح!*!ص
-.ا9ِصس

إِجَبِما!.ا-!

لم7!ور//!)أاأ

؟.-.:بخ.:3،لمإكم:.7أ-

ذيرإ،:إت!،،-7يخ:الم.اء1،11

لآ!ال!16،-!،!أ:أ/1،1/برءأا

،ا%أ.:؟.."---ا/1م///

ير\!،.:اتر؟:10اا%1أ،أ

لِو.!،بروأءالما،/1لم،.َ.برا-نج،!أء.
.لا،!.-لأ-!9-أاا!!/*أءأ،

أ!/أ/أير/أ"

.صلم/لمس

لمير.ءلىلم..-!/!برا%أ

م.تجءك!ع،نر؟+ى73لملأ111اا1أ/المالملما

لأ!بر!!!ور،،!!37-.برلم!*-3/!.

03703-؟!إ%ضا---ب،آا

،،-"لاخإ/

*--اا--.لم.+-ء!!؟%لم،-.%لم

،دأ%ء!بؤم!ا13

لمخلأ!بملا(-عري!الجانبينفىوالزخرفةأبيضالبنطدون:أوروبا

لمحتنن!والقبعةجداعريض،والحزامالبنطلوننهايةوفى

!أ.الكتفعلىوالكابمزخرفة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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أ--!ص
والصديرىطوليةبخطوطالبنطلون:أوروبا

والقبعةسادةوالجاكيتطوليةبخطوطىوازيه

ا.صغيرة

ط!

!*-/

ومزخرتصيرةال!جاكيت:بَدلة:أرروبا

أبيضوالقميصألضامزخرفوالبنطلون

القبعة.الرأصوكطاءبفيونكة
ر!*

http://www.al-maktabeh.com



-.ثي-

والصديرىطوليةبخطرطالبظلرن:أوروما

بياقةسادةوالقميصطوقينجطوطكروازيهلم".،آ

)الكيسلير(.الرأسوغطاءكشكشةوتحتهاا!لي!

كصص
!بم!بما؟.

ي!*ئ!أ

أأا

يا

فىالزخرفةوتوجدالعململابس:أوروبا

مرتفعة.وبمقدمةمزخرفاوالحذاءالقيص

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بكشكشةويضمفاتحبلونالراسعالبنطلون:أوروبا

تصلوالجاكيتفبسيطاالقميصأماالركبةعند

ونجطاءالملابسفوقوالكابالوسطبعدماإلى

كبير.بحجمالرأس

زخرفةوتوجدقاتمالعلوىالجزء:أوروبا

والبنطلون.ا!تافوعلىالصدرفتحةعند

القبعة.الرأسوغطاء.الاتساعمتوسط

http://www.al-maktabeh.com
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المج!ا!ا.!اِإِ

التنكرية.للاحتفالاتملابس:أورويا

!7

إ(أا

لمإأالاإ

(ايا11\

أا//(أإاأأا

أ"لمئمأبم/(/11إ!اإأا!ا

ا(أإياإئاأإ//
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اس!ورَ\

التنكرية.للاحتفالاتملابى:أور!ا
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-765

العربيةالمراجع

المصريةالييئة-التاريخعبرالمصريةسيناء:غالىأمفىإبراهيم1-

.8691ا!اهرة-كلكتأبللعلمة

بالصور-موثقةدراسة-العريىالعالمفىمالزينةلميل!س:بيندل2-6-

-لبنان-بيروت-والنشرللتوزىا!عاتشركة-الأولىالطبعة

29951

الدراساتفىإتجاهات-الذاتعناليحث:نصرالرحيمعبدأححد3-،

العدد-الأولىالسنة-الشعبيةالمأئورات-السطلمن!ةللقولمكلورية

قطر--الدوحة-العربيةالخليلدولالشعبىالمترلث-مركرالمثانى

.8691ييريل

كفر-عوفهطبعة-إيرانودعوىالبحرين:صبحىمحمودأحمد4-

.6291الإسكندرية-لدوارا

خورشيد-زكىإبراهيمترجمة:حيايبعثالماضى:مجويرإدنا5-

.5391القاهرة-مصرمطبعة

والسيراميكالزجاجعلىللرسمالزخرفيةالتصميمات:النحاسأسامة6-

(.ت)د.القاهرة-المصريةالنهضةمكتبة-والقماشوالخشب

الشعبيلأ-ادلوراتمجلة-العربىالمشعبىالرسم:قلنصوأكرم7-

لدولالشعبىالتراثمركز-عشرالمسادساسيلد-الرلبعةللسنة

.م9891هـ-0141الأول-ربيع-قطر-لال!وحة.لمدربيةللحلي

الطبعة-الثانىالجزء-والأخبارالتراجمفىا+لارعملئب:ليبومى8-

هـ.1322القاهرة-ا!لمرةالمطبعة-الثاني!

النوييةالمعتقداتفىانثرويولوجىبحث-الدجرى:حامدأحمدالسيد9-

والعشرون-السابعالعدد-السابعةالسنة-الشعبيةالمأئورات-

الدوحة--العربيةالخليجلدولالتعاونلمجلسالشعبىالتراثمركز

.م2991يوليوهـ-1413المحرم-قطر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الجزء-الأندلسفىالخنةحاضرةقرطبة:سالمالعزيزعبدالسيد01-

.7291بمرروت-والنشرللطباعةالعربيةالنهضةدار-الثانى

مؤلسسة-الثالثالجزء،الثانىالجزء-والاثارالخطط:المقريزىا-1

هـ.0127بولاقطبعة-والنشرللطبعالتحرردار

الكويتحكومة-الأولىالطبعة-الكويتذكرياتمع:حسينأيوبا-2

7291.

تصبحعندماألوانهبكلالإنسان:قاسممحمودعرض:بارافبيير13-

الإعلم-وزا:-437العدد-العربى-البشرلتعذيبذريعةالبشرة

.5991إبريلالكويت

مصرفىالعثمانىالعصرفىالمطرزالنسعج:نصرأحمدسيدثريا14-

.7291حلوانجامعة-المنزلىالاقتصادكلية-ماجستيررسالة-

العثمانىالعصرفىللنساءالأزياًالمصرية:نصرأحمدسيدثرياا-5

دكتوراهرسالة-تطبيقيةمقارنةدراسة-الحديثةالأزياءعلىوأثرها

.7791حلوانجامعة-المنزلىالاقتصادكلية-

الداخلةالواحاتفىالشعبية!زياءدراسة:نصرأحمدسيدنريا16-

كلية-والنسيبمالملابسقسم-والنويةوسيناءالخارجةوالواحات

.7891حلوانجامعة-المنزلىالاقتصاد

الفنونعلىوتاليرهاالتركيةالمخطوعلات:نصرأحمدسيدنرياا-7

المنزلىللاقتصادالأولالعلمىالمؤتمر:منشوربحث-التركيةوالأزياء

.9791إبريل-

دراسة-وأسوانالأقصرفىالشعبيةالأزياء:نصرأحمدسيدثريا18-

المنزلى-لاتتصادالأولالعلمىالمؤتمر-منشوربحث-ميدانية

.9791إبريل

مكتبة-الأزياءتارر،:طاحونأحمدزينات-نصرأحمدسيدثرياا-9

.4991القاهرة-الإسكند!ية
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عالم-ءلأزيااتار-:احونأأحم!سيدثريا-02

.6991-لكبا

)اليابان(الكرزوزهورالمشرقةالشمس!دفى:صدقىجاذبية21-

.8691أكتوبرالقاهؤ261العدد-اليومأخبار-اليومكتاب

اللبنانى-الكتابدار-الأولىالطبعة-الأندلس:كولان..سج22-

.0891بيروت

.6691بغداد:البغداديةوالحرفالصناعات-الحنفىجلال23-

الثانى-الجزء،الأرلالجزء-الحديثمصرتار-:زيدانجورجى24-

.6191القاهرة-بالفجالةالهلالمطبعة-الثانيةالطبعة

-سيناءموسوعة-سيناءجزيرةشبهجغرافية:عوشمحمدحسان25-

.8291القاهرة-للكتابالعامةالمصريةالهيئة

والثقافىوالدينىالسياسىالإسلامتار-:حسنإبراهيمحسن26-

.6791القاهرة-الأولىالطبعة-والاجتماعى

منشورات-سوريافىوتقاليدهاالشعبيةالأزياء:حمامىحسن27-

7191دمشق-الثقافةوزارة

-للكتابالعامةالمصريةالهيئة-الزخرفةفن؟حمودةعلىحسن28-

.9891لقاهرةا

القدس-المقدسييتهطبعة-فلسيطينتاريخ:طوطحخليل92-

2991.

أكرمترجمة-العربعندالملابسسماءباًالمفصلالمعجم:دوزى03-

.7191بغداد-للطباعةالحريةدار-فاضل

جدة-العربىالبياندار-الإسلاهىالعالمأطلس:صادقدولت31-

.مهـ-8391ا304

المعارفدار-عيسىمحمدأحمدترجمة:الإسديةالفنون:ديماند32-

.8291القاهرة-
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منالث!نىالجزء-بدرانمحمدترجمة:الحضارةقصة:ديورانت33-

الثقافية-الإدارة-والنشروالترجمةالتاليفلجنة-الأولالمجلد

5.ت()دالقاهرة-العربيةالدولجامعة

الجزء-محمودنجيبزكىترجمة:الحضارةقصة:ديورانت34-

الإدارة-والنشر!الترجمةالقاليفلجنة-الأولالمجلدهنالخاسى

..ت()دالقاهرة-العربيةالدولجامعة-الثقافية

الإسلامىالعربىالتراثفىادلوراتمنألوان-جمعةلطفىرابح35-

الخامسة-السنة-عشرالسابعالعدد-الشعبيةالمالوراتمحلة-

.0991ينايرقطر-الدوحة

والنشر-للطباعةالعربيةالمر!سسة-بحرينيةفنون:العريفىراشد36-

(.ت)دالبحرين

القلم-دار-الثقافيةالمكتبة-الشعبيةالفنون:صالحرشدى37-

.1691القاهرة

الطبعة-الرابعالعدد-عُمانفىالفضيةالصناعات:هدلى!38-

.8291عُمانسلطة-والثقافةالقومىالتراثوزارة-الثانية

النهضةمكتبة-الأولىالطبعة-الإسلامفنون:حسنمحمدزكى93-

.4891المّاهرة-المصرية

دار-العباسىالعصرفىالمرأةعندوالحلىالتزيق:العلىعمرزكية04-

.م7691هـ-ا693بغداد-والنشرللطباعةالحرية

الدار-الأولىالطبعة-التراثمشجبعلىألبسة:شبىسالم41-

.0991ليبيا-والإعلانوالتوز5للنشرالجماهيرية

الأزياءعلىالمختلفةالحضاراتتالير:الجارحىحسنأحمدسامية42-

المنزلىالاقتصادكلية-ماجستيررسالة-سيناءجنوبفىوزخارفها

.3991حلوانجامعة-

الأميرية-المطبعة-القبطىالمتحفمنسوجات:محمدماهرسعاد43-
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.7591هرةلقاا

الجامعيةللكتبالمركزىالجهاز-التركىالخزف:محمدماهرسعاد44-

.ام9هـ-!يا-793

الجامعية-للكتبالمركزىالجهاز:القبطىالنن:محمدماهرسعاد45-

.م7791هـ-7913

الهدايامنبهوهاالنجففىعلىالإمام.مشهد:محمدماهرسعاد46-

.م6691هـ-13مهالمعارفدار-والتحف

للكتبالمركزىالجهاز-الإسلامىالنسيج:محمدماهرسعاد47-

.م7791هـ-7913-الجامعية

-المعارفدار-مصرفىالشعبيةالأزياءتار5:الخادمسعد48-

95951مصر

القلم-دار-الثقافيةالمكتبة-الشعبيةالأزياء:الخادمسعد94-

.6191القاهرة

الفنونمجلة-بهالمرتبطةوالعقائدالشعبىالخرز:الخادمسعد05-

.6891القاهرة-السادسالعدد-الشعبية

القاهرة-لمعارفادار-141كتابك-الشعبيةالأزياء:الخادمسعد1-5

7891.

المز!سساتعلىالعراقىالعدران:العنيزىاللهعبدسليمان52-

الكويتيةوالدراساتالبحوثمركز-بالكويترالثقافيةوالتربويةالعلمية

3991.

الجزيرةعربعندالتقليديةالخشبيةالأوانى:حسنمحمودسليمان53-

جازاننادى-الأولىالطبعة-العريىالفولكلورلدراسةهدخل-

مه9891هـ-9014السعوديةالعربيةالمملكة-الأدبى

أهثالهافىالفلسطينيةالشخصيةملاهح:المبيضعرفاتسليم54-

.م0991القاهرة-للكتابالعامةالمصريةالهيئة-الشعبية
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الرجلوثيابوحلاهاالمرأةنياب-الحاليونا!راد:الفضلىشكرى55-

..1391السادسالجزء-العربلفةمجلة-

العربيةالجمهورية-السياحةوزارة-سورية:وأخرونقبانىصباح56-

.8791دمشق-السورية

النسجيةالمصطلحاتمعبم:شرفصالحرضا،المنعمعبدصبرى57-

.7591الديمقراطيةألمانيا-جمهورية

الإسلاميةالعهودفىرتطررهاالعربيةالملابس:رشدىرشيدصبيحة58-

.0118بغداد-الفنيةالمعاهدمؤلسسة-الأرلىالطبعة-

الثانية-الطبعة-الكويتىالفولكلورلدراسةمدخل:كمالصفوت95-

..7391الكويتحكوهأهطبعة

الثالثة-الطبعة-الكويتىالفولكورلدراسةمدخل:كمالصفوت06-

.م8691هـ-6014الكويت-علامالٍالذارة

الأولى-الطبعة-الماضىمنصور:المغنىالعبدمحمدعادل61-

.8791الكويت

الثانيةالطبعة-القديمالكوايتىالاقتصاد:المغنىالعبدمحمدعادل62-

.8791الكويت-القبسدارمطبعة-

بغداد-العراقفىاليدويةالصناعات:السامراسْرشيدعامر63-

0791.

العراقية-الشعبيةالأزياءعلىلمحة:السامرائىرشيدعامر64-

.0791بغداد-والإعلمالثقافةوزارة-الفنيةالسلسلة

الشعبيةمصنوعاتتا-العلوجىالحميدوعبدالسامرائىرشيدعامر65-

بغداد-والسادسالخامسوالجزعانوالثالثالثانىالجزمان-

6891.

رياضساحة-لبنانمكتبة-الفولكورمعجم:يونسالحميدعبد66-

.7391بيروت-الأولىالطبعة-الصلح
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الشعبيةالأزياء-الفلسطينىالتراثموسوعة:المزينالرحمنعبد67-

.8191المحتلةفلسطينمنشورات-الفلسطينيأ

العدد-الثقافيةالمكتبة-رالفنالتاريخفىالحلى:زكىالرحمنعبد68-

.6591الماهؤ-المكمدار-126

وحلى-تطريز-الفلسطينىالشعبىالتراث:عمرأبوالسميععبد96-

.1187القدس-العربيةالشرقيةمطبعة-الثانيةالطبعة

الشعبية-الفنونمجلة-سيناءفىوالزينةالزى:خيرتعثمان07-

.6891الخامسالعدد

لوزارةالحكوميةالمطبعة-البحرين-التار-عبر:كانواللطيفعبد71-

.8591البحرين-الإعلم

حولها-وماتطوانالمفربشمالمعجم:العالعبدسيدالمنعمعبد72-

.ام689هـ-13كهالقاهرة-والنشرللطباعةالعربىالكاتبدار

مطبعة-الثانيةالطبعة-الكويتبدأتهنامن:الحاتمخالداللهعبد73-

.0891الكويت-القبسدار

ادلوراتمجلة-وفلسطينالأردنفىالأنوال:رشيداللهعبد74-

ينايرقطر-الدوحة-الثالثةالسنة-التاسعالعدد-الشعبية

.91هه

-المعار!دار-والتار-الموقعسيناء:توفيقإس!،مباشرعبده75-

.7891القاهرة

القديمة-الفنون-والعمارةالفنتار-موسوعة:البهنسىعفيف76-

هـ-2014لبنان-العربىالرائددار-الأولالمجلد-الأولىالطبعة

.م8291

منأوروبافىالفن-والعمارةالفنتار-موسوعة:البهنيسىعفيف77-

الرائددار-الثانىالمجلد-الأولىالطبعة-اليومحتىالنهضةعصر

.م8291هـ-2514لبنان-العربى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يحا--2

فىوالنقوشالزخارف-الفلسطينىالزىجذور.عوشسعودعوش78-

عشر-الثالثالعدد-الشعبيةادلدراتمجلة-الفلسطينىالثوب

.9891ينايرقطر-اللوحة

المصريةالهينة-مصرفىالشعبىالمصاغ:العابدينزينعلى97-

.7491القاهرة-للكتابالعامة

الهيئة-النوييةالشعبيةالحلىصياغةفن:العابدينزينعلى08-

.8191القاهرة-للكتابالعامةالمصريةْ

الفيصليةالجمعية-السعودىالتراثمهرجان:العتيبىمحمدعالية81-

السعوديةالعربيةالمملكة-جدة-البلاددارمطابع-النسالًيةالخيرية

.مهـ-8791ا7.!ا

العربىالفتحمنالإسديةالعراقيةالمنسوجات-المختارداودفريال82-

العراقيةالجمهورية-ال!!موزارة-العباسيةالخلافةسقوطإلى

.م7691

العربى-الكتابدار-الاجتماعيةوالعاداتالقيم:ديابفوزية83-

.6691القاهرة

دار-الشعبىالتراثفىدراسات-هوماالفولكلور:العنتيلفورى84-

.7791القاهرة-العربيةالنهضة

الفلسطينى-االندثفىوالتقاليدالعادات:مباسإبراهيمفؤاد85-

.9891القاهرة-والنشرللطباعةالعروبةمؤلسسة-الأولىالطبعة

مجلة-الفولكلوردائرةفىفلسطينيةعادات:عباسإبراهممفؤاد86-

.7891العراق-التاسعةالسنة-الرابعالعدد-الشعبىالتراث

للدولشاهلةدراسةمعالافريقيةالسياسيةالجفرافية:رفلةفيليب87-

.6591الجزائر-العربىالوسصمكتبة-الإفريقية

دار-الإسرائيليةالممارساتمواجهةفىسيناء:العبديونسقدرىمه-

.91مهالقاهرة-المعارف

س!69.س!3
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من23العدد-الدَطريةللمرأةالتقليديةوالحلىالأزياء:الغانمكلثم98-

.1991يوليهالشعبيةالمأثورات

قرقوطلرفانترجمة-الأندلسفىالعربحضارة:بروثنسالليكل09-

.8291بيروت-الحياةمكتبةدارمنشورات-

مفشورات-العثمانىالعهدمطلعفىالسورىالمجتمع:الصباغليلى19-

.7391دمشق-الثقافةوزارة

الفكر-دار-الأولىالطبعة-قرننصففىدمشق:اللحامماجد29-

.0991دمشق

والحديث-القديمفىالجزائرتاريخ:الميلىالهلالىمحمدبنمبارك39-

.6391الجزائر-الجزالًريةالنهضةمكتبة-الأولالجزء

الثقافيةالأنثروبولوجيافىدراسة-الفولكلورعلم:الجوهرىمحمد49-

.7791القاهرة-المعارفدار-الثانيةالطبعة-

الأولالجزء-الشعبيةللمعتقداتالعلميةالدراسة:الجوهرىمحمد59-

.7891القاهرة-للتوزيعالكتابدار-الأولىالطبعة-

هطبعة-العربىالإستقلالمنقرنربعالكويت:الرميحىمحمد69-

.8691الكويتحكومة

.1991القاهرة-سيناإبنمكتبة-اليابانإلىرحلة:سعيدمحمد79-

الشعبىالتراثمجلة-الفلسطينيةالشعبيةالمعتقدات:سمارةمحمد89-

.7791العراق-الثامنةالسنة-الخامسالعدد-

الفنونمجلة-والناسالأرضسيناء:الحكيمعبدصبحىمحمد99-

.6891فبراير-الخامسالعدد-الشعبية

الجزء-العثمانيةوالخلافةالعربىالشرقتار-:الدينضياءمحمد5-01

.0591القاهرة-مصرنهضةمكتبة-الأول

وهقوماتهاطابعها-العربيةالحضارة:كفافىالس!عبدمحمدا-10

.0791بيروت-والنشرللطباعةالعربيةالنهضةدار-العامة
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.الأهراممطابع-اليابانتقذمأسرار:حاتمالقادرعبدمحمدا-20

0991.

العامةالمصريةالهيئة-اليابانفىالإدارة؟حاتمالقادرعبدمحمدا-30

.1991التاهرة-للكتاب

القرنفىالححازفىالاجتماعيةالحياةمعح:مغربىعلىمحمد154-

الأولى-الطبعة-55السعودىالعربىالكتاب-للهجرةعشرالرابع

.م8291هـ-2014السعوديةالعربيةالمملكة-جدة-تهامة

منوهصادرهالإِسلاهىللتاريخوثقيةدراسة:حمادةماهرمحمدا-50

الأولى-الطبعة-ومصرلسورياالعثمانىالفتححتىأميةبنىعهد

.8891الرسالةمؤدسسة

-لليابانالحقيقيةالقصة-المشرقةالمثسسبلاد:الجوهرىمختار601-

(.ت)دبمصرالمعارفدار

الأ!ياءتصميمعلىالمؤثرةالعوامل:صدقىحافظمحمودمنى701-

رسالة-وأسيوطالشرقيةمحافظتىبينمقارنةدراسة-الشعبية

.8191حلوانجامعة-المنزلىالاقتصادكلية-ماجستير

الأزياًتميزفىالمؤثرةالعواملدراسة:صدقىحافظهحمودمنىا-80

المنزلى-الاقتصادكلية-دكتوراهرسالة-سيناءشماللبدوالشعبية.

81951حلوانجامعة

جدة-تهامة-السوداءالخيامظلالفى:ودانييلتيرى-موجية901-

.ت(5)د

الإماراتدولةفىالرجاليةالشعبيةالأزياء:العبودىحسينناصر011-

الطبعة-العربيةالخليجلدولالشعبىالتراثمركز-عُمانوسلطنة

.8791قطر-الدوحة-الأولى

العربى-الوطنفىالصحراليةالمجتمعات:حناصبحىنبيل111-

-المعارفدار-الأولىالطبعة-وميدانيةنظريةدراسسات
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.8491القاهز

التراثمركز-النسالًيةاالثمعبيةالأزياءمنأنماط:العزىنجلة112-

.7591قطر-الدوحة-العربيةالخليبملدول

الخليج-فىالنسالًيةالشعبيةالأزياءمنأنماط:العزىنجلة113-

الدرحة--العربيةالخليجلدولالشعبىالتراثمركز-الأولىالطبعة

.8591قطر

الأولى-الطبعة-قطرفىالتقليديةالذهبصياغة:العزىنجلة114-

.91كهقطر-اللوحة-العربيةالخليجلدولالشعبىالتراثمركز

الشعبية-المائؤرات-وتطورهاونشاثهاالبطولة:العزىنجلة115-

الخليجلدولالتعاونبمجلسالشعبىالتراثمركز-عشرالثالثالعدد

.9891قطر-الدوحة-لعربيةا

الناشر:-وجغرافيتهاوالحديثالقديمسيناءتاريخ:شقيرنعوم116-

.8591أثينا-خرششويولس.ف"د.بنايولّى

الشعبي-التراثمجلة-الفلسطينىالشعبىالبيت:سرحاننمرا-17

.7491العراق-الثالثالعدد

الشعبية-الفنونمجلة-الفلسطينيةالشعبيةالأزياء:سرحاننمرا-18

مارسالقاهرة-للكتابالعامةالمصريةالهي!ة-عشرالثانىالعدد

7591.

سلسلة-الشعبيةلوراتوالىالأزياءمتحفدليل:حسنمنعمهادىا-91

الإع!-وزارة-العاهةالأثارمديرية-9رقمالمتاحفأدلة

.7691بغداد-العراقيةالجمهورية

الطبعة-النصرانيةبالممالكالموحدينعلاقات:رميلةأبوهشام012-

.ام849هـ-ا404الفرقاندار-الأل!

محمدترجمة-والفولكلورالإثنولوجياقاموس:هولتكرانس121-

951صسالقاهرة-المعارفدار-الشاهىحسن،الجوهرى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الرفاعى-بدرترجمة-التار-عبرالزخرفة:أودزلى.ج،وا-22

..ت()دالقاهرة-مدبولىمكتبة

المأئورات-بقطروالإقتصاديةالإجتماعيةةالحيا:جابروزةا-23

لمجلسالشعبىالتراثمركز-والعشرونالخامسالعدد-الشعبية

كا.-لايئاير.2"9قَظرالدوحة-العربيةالخليجلدولالتعاون

الأشوريين-عندوالحلىالملإس:العزاوىضياء،الجادررليدا-24

.0791بغداد-والإعلمالثقافةوزارة-5رقمالفنيةالسلسلة

وزارة-العراقفىالشعبيةالملابس:العزاوىضياء،الجادروليد125-

.0791بغداد-والإعلامالثقافة

-والإعلامالثقافةوزارة-العراقفىالشعبيةالأزياء:الجادروليدا-26

.9791بغداد-للنشرالرشيددار

.8191مصرالمعارفدار-اللوننظرية:حمودةيحيىا-27

كتبسلسلة-فلسطينفىالشعبيةالفنون:عرنيطةجوهريةيسرىا-28

.8691الأبحاثمركز-الفلسطينيةالتحريرهنظمة-14فلسطين

سامراءفىالأزياًالشعبية:السامرائىإبراهيمالشيخيونسا-92

http://www.al-maktabeh.com



-*7-

المطبوعات

والثقافة-الإعدموزارة-والنشرالمطبوعاتإدارة:قطرعلىنافد

.9891قطر-اللوحة

الدرحة--والثقافةالإعلامرزارة-والنشرالمطبوعاتإدارة:قطرهذ.

.9891قطر

الجزء-وقضيتهاتاريخها-فلسطين:الفلسطينيةالدراساتمويسسة

.8791الخاهسةالطبعة-الأول

عنخاصعدد-الشعبىالتراثمجلة:الفلسطينيةالشعبيةالصناعات

.779!الثامنةالسنة-الخامسالعدد-الفلسطينىالشعبىالتراث

اليهوديةرالتورانية-العظميةالهياكلحرببينفلسطينأثار؟فلسطين

قتيبه-دار-اللرليةوالآونةالعلميةالأثريةالاستكشأثاتونائق-

.8391سوريا-دمشق

الرابع-الإصدار-الجامعيهَللكتبالمركزىالجهاز:العربىالأطلس

.م8591الأدلىالطبعة

.1991ديسمبر-الدولىالبحرينمطارمجلة:البحرينباب

ورقة-السدوبيتمؤسسة:الكوايتفىاليد!وىالنسيجحرفة:السدو

العربية-الخليجبدولالشعبيةوالصناعاتالحرفوتطويررعايةلندوة

السنة-الشعبيةالىثوراتبمجلةمنشورة-9891أكتوبرالدوحة

لدولالشعبىالتراثمركز-والعشرونالحادىالعدد-السادسة

ينايرهـ-ا411الثانىجمادى-قطر-الدوحة-العربيةالخليج

.ام199

السياحية.الهندحكومةمكتبإصدار:الهندفىالبربريةالحياة

السياحية.الهندحكوهةمكتبإصدار:أبادحيدر

السياحيةهالهندحكومةهكتبإصدار:بومباى

السياحية.الهندحكومةمكتبإصدار:الهندجنوب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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السياحية.الهندحكوهةمكتبإصدار:المتسوقينجنةالهند

البحرين-دولة-الإعلاموزارة:والتراثالمتاحفإدا:مطبوممات

.م91لمههـ-9014

هـ-1413-1412الب!-الإعلاموزارةمطبو!ثات:البحريندولة

.91مهالكوايت-الإعلموزارة-وأرقامالكويت"حقائق

مصر-المعارفمطبعة:الإسعيةالمعارفدائرة:الخضراءتونممى

ثوفمبر-تونس-للئشر)سراس(دار-الثانيةالطبعة:تونس1أضوا

7891.

تونس.مطبوعات:للسياحةالتونسىالقومىالديوان:تونس

تونس.-مطبوعات:سوسة:تونس

تونس.-مطبوعات:ونابلالحمامات:تونس

الاشهارشركة-المانعالديننورمحمدنص:التقليديةالصناعاتدليل

تونس.-السياحى

للسياحةهالمغريىالوعلنىالمكتب-المغربيةالمملكة:المغوب:فاس

ء9بملي516

http://www.al-maktabeh.com
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الإسلامهنبربمجلةللمؤلفةهنشورةهقالات

.7491أكتوبرهـ-4913شوال:الإيرانيةالمنسوجات1-

هـ-4913المحجةذو:الإسلاهىالعصرفىوأنواعهالنسيجتار-2-

74951ديسمبر

.7591إبريلهـ-5913الثانىربيع:الإيراثيةوالمنسوجاتالمبس3-

.م7591يونيههـ-ا593الاخرجمادى:الإيرانيةالزخارف4-

أغسطسهـ-5913شعبان:الأسبانيةوالملابسالمنسوجات5-

م.7591

الاخرجمادى:أوروبادولعلىوالإسديةالشرقيةالحضاراتأثر6-

.ام769يونيههـ-1316

المنسوجاتبطباعةوعلقتهاالاسلاهىالعصرفىالمنسوجاتطباعة7-

.م791لأشتمبرهـ-6913رمضان:المعاصرة

صفر:العربيةوالبلادمصرفىالإسلامىالعصرفىالنسيج8-

77951فبرايرهـ-7913

.7791إبريلهـ-ا793الثانىربع:الصفوىالعصرفىالتصوير9-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ولَدريسهاإعدادهامنبالمؤلفةخاصةمذكرات

جامعة-المنزلىالاقتصادكلية-رالنسيجالملإسقسم:الأزياءتار--

.كتابطبعهوتمم4991عامإلى7791عاممنحلوان

العليا-الدراسات-للشعوبالوطنيةالأزياءتار!فىمتقدمةدراسة-

عاممنحلوانجامعة-المنزلىالاقتصادكلية-والنسيجالملإسقسم

.م7991/8991عامإلى7791

المعهد-الفنونأكاديمية:والإسلاهىالقبطىالعصرينفىالملابس-

عامإلى9791عاممنالديكورقسم-المسرحيةللفنونالعالى

.م8191

جامعة-المنزلىالاقتصادقسم-والنسيالملابسشعبة:الأزياءتار--

.م9891عامإلى8391عاممن"جدة-العزيزعبدالملك

الاقتصادقسم-والنسيا!بسشعبة:سلاهىالٍاالعصرفىالملابس-

عامإلى8391عاممن-جدة-العريزعبدالملكجامعة-المنزلى

.م9891

قسم-عليادراسات:فولكلوريةدراسة:الشعبيةالأزياءتاريخ-

عامشس!عينجامعة-البناتكلية-المنزلىالاقتصاد

.م7991/8991
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"ححم3ث!حح!3

أ-اول6*ح"!ث!أءكا!:ح،+ول434حا*ه41ح"هاحلأءولس!4كاأ51

حه3،حلا،ح-3ول"4ة5ل!4أنأهول3مأث!ه4وله01991

2-ولولحَ*4كاي.6!ول!*3"ءولس!؟3حثول"30ص!3-كاه!4ولها41

ول*!ثلأولء3513ء*هأ؟لاه-ييح3.)".*(

3-ول!ول!أ!!كا43كا*:*أم!ه4س!340ولثمح3334-3"

ول!1361ح"4.ول4ولث!4"ححاكلة3-سأهول4هول2591.

ولء2ز2كاةث!!همم!كا!ثرولولكاأ4)43!"(0:مأس!3حثه!ر"30ح3

+كاه114،هولولء331ت!ه!أولاول3*س!+ولول434ح.!كاا3هول

اولول+3احثهـولس!ص!4مأل!ا4ا(أوله-أ!لا+3اع8791.

3-اص!4ولص!4*ع؟ولول+:13اثه!كااحولكا!هاكاأولح*ح3!اول

ح؟كا!43،لة؟كا!*ع-صأوله4هولكاىوله،30لإ3(!..).

6-أم!اث"ص!؟!2لأ*كثا:ح3"33!س!3ول!أ،"3133ول!ح"46113

،+س!3رول041!كالااأ!ا(كاوله3-كأهول4هول3591.

7-!ك!+31،!ثيحاا:"حس!هولحأ!للا!"14!ولس!3!-ص!3!أول"ء3

"كا!5ولءأ3ص!3!4الا!؟اأأ5"ح4!ولكاه!415كاه!اس!-

ص!*"30أأهأول-+لأكلاه059915

8-ص!+4!ح*334ص!3آهع!ولاث!حثهح7اول5314لأكاه!44ا!ولهألا!أ

37ح!ه!هولحكاه!أطا"كاه!أ!وله14لأ!الأولص!أأ"!وله-+ه!ول

!وله!989.1

9-3ء"،كا!ولس!لأأهح3ول330:ح"+أ*ول53ولكاأ؟كالأول

ححولول"30-ولولكا!4كاةوللا!ا؟!353ءأاءا-"3*34

ا؟ول!س!؟413-3!2؟أ*3اث!819444.

أه-أ!كاحكاعءث!كاكهحول"ه:ص!30ول،!ثهلأ103يلاءحهكل!ه5!ح!

كاول!4ول1)ولء"كاههمأ،5ول!أ-3!كاولءس!05994
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11-حولكا!لأ)3حا!ولهأ(!*أولثه!هح33ولهأهلم3كا!ث!!3،1:9

سأث!ة،4حا"هح!4!ةس!عول،اولح-أولايفى3كلدأأه3ص!ءوللاث!ا-

لأ؟ه+5891.0

21-اولأكاأثه+؟"ةولكر:3كاأ!ءح30ول،ثمء3!ول4"!*45

طي؟ل!حث!،حول-3كلأ34ءءولا34"ح4-3أس!يد3-سأهول4هول

.8791

31-أورفىه!ححأكاثر،)*اتهكةاكَايلا؟س!:ولكاا،3آهولحولءاول4

لأ!س!19-أكاطء4ث!ههآللاه34-ث!همأ4وله.5891

-14ور؟15ث!كاطءه+ثلا334!"40:اكاعها،41*ع+ح33،ثة،ه

لماكاكط41كاهول6كاأ3لاءص!كار3!(ولأكاي4أ!ولها-ث!هصأ4ث!ه

7891.

51-لأ*ث!!.ص!.*.:يلاءولول!33*ول4س!ول3،هكل!3آه"!

407*حثلأكاأ،"لا!5-3كلؤ"3ك!4لأ4اهولصأهول4وله0681.

64-سألما4ول4كاا!لأ؟!ا57!،15!ء!ولكام!حولهلأ!،17أحكاح

لأة*ه!*كَاي:ء"+ع4س!45كاأعال!ث!ءلا؟أه"ح4أ104

4"3!3وله-!اول!+أكليوللاصأوله4وله8691.

71-7حا!لةء4سأ3ولوللأ!:!أ3ح30(ولولح3ءءهلماا!حم8ا43!أس!

ه+93ول!ا-ءاكلة38713.

81-7لأم!!ك!.ث!لماه43هول:ولولحاس!ولأك!حعءط،"!ه!ه!ث!ث!43

لأ!ولا"ولكاه!حح"30ولولح"ول4*ححها؟*!هول-3ص!حثلأه4

ل!14(ةهث!-ولكاةول!ول4ص!ط!*ا!3!كااءط-سأ5ول04ث!

.479،

-91أكاس!7ءول4ول4حوله!5أكا:33!3!ولاح"يه!!(وله3*53لأ

س!لا!"(-ولول43ح!كا.وله!؟-!"+ولحثه!34ح!ول

اولى7ح33لا"أ،لأ5*اكاس!ح3ء789133.
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02-كأه؟ح(3ا)*5-1كاهث!4"علاا1أ4!مآح!!-ع51ك!

حه3ثهلأر"ح3أهث"ءه*أتم4!اث!4ه343ء3!33تآهول4هث!

.8791

21-ولاكاةلاءأ!33ء!24:ولكا!،كاأ؟!*كلهـ41ولول43413*ول

*ء74آهتثم،439-ك!ء7ءولح979.1

22-3!4"كانلاس!،ا+هول39هول:هاحث"حث!كاثا4يهلأه!دة!ولثه4-

33"حأأ779.
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